
 

Test je kennis Engels 
 
Engels is belangrijk in het economisch hoger onderwijs omdat veel 
studenten na hun studie gaan werken bij grote internationale bedrijven. 
Goede kennis en beheersing van het Engels is dus noodzakelijk. 
 
Inhoud toets Engels 
Met de toets Engels testen we onder andere je grammatica en woordenschat. 
 
Maak de voorbeeldvragen  
Hieronder volgen enkele voorbeeldvragen van de toets Engels. Wanneer je 7  
van de 10 vragen goed hebt beantwoord, lijk je te voldoen aan het niveau dat  
wij verwachten. Maar vergis je niet, je zult regelmatig voor Engels moeten werken. 
 
Veel succes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A. Geef aan welke optie correct is in onderstaande zin. 

I (1……) that a jumble-sale (2 ……) next week, in aid of blind children. 

1. a have just heard 

    b. just hear 

    c. have just been hearing 

    d. has just heard 

 

2. a. is holding 

    b. is holded 

    c. is hold 

    d. is being held 

 

B. Kies het juiste woord in de context 

3. (…..) people think that the Apple advertisements are seen by thousands of people every day. 

a. Many 

b. Much 

c. Lot of 

d. Any 

 

C. Maak de zin vragend: welke is correct? 

4. We sent the brochures a week ago. 

a. Sent we the brochures a week ago? 

b. Did we sent the brochures a week ago? 

c. Did we send the brochures a week ago? 

d. Have we sent the brochures a week ago? 

 

D. Geef aan welk voorzetsel hier gebruikt kan worden 

5. She works (…..) an office. 

a. in 

b. on 

c. by 

d. at 

 

 

 



 
E. Kies de juiste vorm van het werkwoord 

6. The meeting (…..) at 9 o’clock. 

a. begin 

b. began 

c. begun 

 

F. Welke optie in onderstaande zin kan niet gebruikt worden 

7. The local shop got into financial problems due to (…..) competition from the new Tesco’s. 

a. fierce 

b. stiff 

c. rival 

d. intense 

 

G. Geef aan welke optie juist is in onderstaande zin 

8. The Research and Development department (…..) by Dr Watson. 

a. is run 

b. has run 

c. is being run 

d. runs 

 

H. Geef de juiste meervoudsvorm van onderstaand zelfstandig naamwoord 

9. photo 

a. photoes 

b. photo’s  

c. photos 

 

I. Kies de juiste optie voor onderstaande zin 

10. The story of your working life is your (…..). 

a. curicculum vitae 

b. curiculum vitae 

c. curricculum vitae 

d. curriculum vitae 

 

  



 
Antwoorden 

1) a 

2) d 

3) a 

4) c 

5) d 

6) b 

7) c 

8) a 

9) c 

10) d 

 

 

 

Mocht je deze toets moeilijk vinden of veel fouten hebben gemaakt, dan  

kun je de bijspijkercursus Engels volgen. Kijk voor meer informatie hierover op 

http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-breed/studentenzaken/toelating/deficientie--

en-opfriscursussen/deficientie--en-opfriscursussen.html 
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