Leg online plaatsingstoets talen af
Voortaan kan je online een plaatsingstoets afleggen om je niveau te bepalen van een vreemde taal,
zoals Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans. Deze plaatsingstoets is verplicht voor iedereen die
interesse heeft om een taalcursus te volgen op CVO HIK, maar niet van plan is om in het eerste jaar
te starten én geen studiebewijs kan voorleggen van voorgaande jaren.
Wat?
We gebruiken de toetsen van Dialang. Je legt de
toetsen lezen, luisteren en schrijven verplicht af.
Reken een half uur testtijd per toets.
Wanneer?
Je kan deze toetsen online afleggen. Na de toets
krijg je je niveau te zien. Van dit resultaat maak je
een schermafbeelding. In de eerste week van
september verwachten we je dan op onze intakedag
(zie hieronder voor de data) samen met het
uitgeprinte resultaat van je toetsen. Je hebt daar een kort gesprek met één van onze leerkrachten in
de taal die jij gekozen hebt.
OF
Je gaat naar de infodagen of de intakedagen in één van onze vestigingen en legt ter plekke de
toetsen af onder begeleiding van een leerkracht. Er volgt nadien een kort gesprek.
Handleiding
Op www.hik.be vind je bij ‘Opleidingen’, bij elke taalcursus een handleiding om de toetsen af te
leggen en een schermafbeelding te maken van je resultaat.
De data van de infodagen zijn:
●
●
●
●
●

Info- en intakedagen

24/08/17 om 19.00 uur: Campus Arendonk
26/08/17 van 10.00 tot 12.00 uur: Campus Herentals DTL
28/08/17 om 19.00 u.: Campus Westerlo
29/08/17 om 19.00 u.: Campus Geel
30/08/17 van 18.30 tot 21.30 u.: Campus Tessenderlo

De data van de intakedagen zijn:
●
●
●

4/09/17 om 18.30 u.: Campus Geel
6/09/17 om 18.30 u.: Campus Westerlo
7/09/17 om 18.30 u.: Campus Arendonk en Campus Tessenderlo

Nog vragen?
Bij vragen of opmerkingen kan je steeds mailen naar talen@hik.be.
De vakgroep Talen CVO HIK wenst je veel succes met het afleggen van de toetsen!

