
Ongeacht het profiel van de te testen personen, ELAO biedt u een snelle,

economische en efficiënte oplossing.

PERFORMANCE
Vragen zijn nooit te gemakkelijk of te moeilijk.

Het systeem analyseert de antwoorden en past

zich onmiddellijk aan het niveau van de geteste

persoon aan. Hierdoor creëert men een gevoel

van slagen en kan de duur van de test tot

ongeveer 30 minuten worden teruggebracht.

ERK
ELAO is gebaseerd op het Gemeenschappelijk

Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het gebruik van deze schaal vergemakkelijkt de

communicatie en de identificatie van de

verkregen niveaus.

NAUWKEURIGHEID
ELAO maakt gebruik van adaptieve

mechanismen om de nauwkeurigheid op een

kwartniveau te garanderen en een betrouwbare

en accurate diagnose te stellen van het

mondelinge niveau van de geteste personen.

Statistische studies die bij onze klanten zijn

uitgevoerd, tonen een betrouwbaarheid van

86% aan. Deze gegevens zijn berekend op

meer dan 18.000 evaluaties, met een maximaal

verschil van een kwartniveau tussen het

mondelinge en het ELAO-niveau.

GEBRUIKSVRIENDELIJK 
ELAO is gemakkelijk te gebruiken zowel voor

de persoon die de test aflegt als de beheerder.

De beheerder kan heel eenvoudig grote

evaluatieprojecten opvolgen. De test is flexibel

en integreert zich onmiddellijk in uw proces en

evaluatie van vaardigheden.



Engels

Frans voor 

Duits

Geteste talen 

anderstaligen

KENMERKEN VAN DE EVALUATIE

Spaans

Italiaans

Nederlands

Engels

Frans 

Duits

Interfacetalen 

Nederlands Grammaticale structuren

Actieve woordenschat (of productieve)

Passieve woordenschat (of receptieve)

Luistervaardigheid

Keuze tussen algemene en/of

professionele evaluatie van de taal

Geëvalueerde vaardigheden

Transparante aanpassing van het

niveau volgens de gegeven

antwoorden

Willekeurige selectie uit meer dan 800

vragen per taal

Aanpassingsvermogen

Gebaseerd op het ERK

Beginnersniveau toegevoegd

25 subniveaus in totaal

Nauwkeurigheid

Volledige en gedetailleerde verslagen

Multi-criteria zoekopdrachten

Exporteren naar Excel

Beheer evaluaties

VOORDELEN VOOR DE TRAINEE

Eenvoudig te gebruiken

Duidelijkheid van de interface 

Verscheidenheid aan vragen

Gebruiksvriendelijk

Van 80 tot 116 vragen,

afhankelijk van de versie

Gemiddelde duur: 20 tot 35

minuten

Snelheid

Verslag beschikbaar aan het einde

van de evaluatie 

Mogelijkheid verslag per e-mail te

verzenden

Gevoel van slagen bij de gestelde

vragen

Onmiddellijke diagnose

VOORDELEN VOOR DE BEHEERDERS

86% betrouwbaarheid 

Nauwkeurigheid tot op

kwartniveau

Detail van de grammaticale

zwakke punten

Betrouwbaarheid

Gepersonaliseerde homepage

Aangepast toegangsmechanisme

Importeren van gebruikersgegevens

Persoonlijke aanpassingen

Gebruikersopleiding

Hulp bij het opstarten

Naleving van Algemene Verordening

Gegevensbescherming

Faciliteiten



ELAO beoordeelt het taalniveau objectief en nauwkeurig.

ELAO heeft een geïntegreerd beheertool om

gebruikers, groepen en subgroepen te creëren

en te beheren. 

De beheerder of docenten/trainers hebben op

elk gewenst moment toegang tot het

beheerplatform om rapporten af te drukken of te

versturen en de

resultaten te exporteren naar een Excel-tabel.

ELAO wordt momenteel gebruikt door de

volgende organisaties: Actiris, Airbus, La

Banque de Franc, Deloitte, le Forem, Pôle

emploi, Randstad, Safran, la SNCF, le VDAB

en verschillende universiteiten: Caen, Lille,

Mons, Nantes, Navarra, Nice, Toulouse,

Versailles.
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