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Waarom, Wie, Wanneer 

• Verplichte, niet-bindende toelatingsproef

• Waarom: student spiegel voorhouden over startcompetenties

• Wie:         aankomende studenten (geïntegreerde) 
lerarenopleidingen

• Wanneer: ‘16-17 eerste vier weken academiejaar

vanaf ‘17-18 en verder vóór inschrijving



Aangehouden planning implementatie
december ‘15 Gesprekken met de 11 hogescholen met geïntegreerde lerarenopleidingen

januari-maart ‘16
Evalueren van verzameld testmateriaal en bepalen inhoud instaptoetsen 
i.s.m. resonantiegroepen

April ‘16 Techische pilot bij eerstejaarsstudenten van 7 hogescholen

eind april-mei ‘16
Statistische analyse en herwerking van instaptoetsen, consulteren 
resonantiegroepen

eind mei ‘16 Pretest bij laatstejaarsscholieren van het secundair onderwijs 

tot de zomer ‘16
Statistische analyse van testresultaten, consulteren resonansgroepen o.a. 
voor normering en feedback

begin ac. jr. 16-17 Eerste afname instaptoetsen

ac. jr. 17-18 Eerste verplichte afname vóór inschrijving lerarenopleiding
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Onderdeel Nederlands

• Samengesteld uit bestaand materiaal

• Bestaande uit:
• Leesbegrip

• Woordenschat

• Structuur

• Correct Taalgebruik

• 45 minuten

Secundair 
onderwijs

Lager 
onderwijs

Kleuter-
onderwijs



Onderdeel studievaardig-
heden- en motivatietest

• LEMO: Leercompetenties en motivatiekenmerken (AP 
Hogeschool en UAntwerpen) 

• Zelfbeoordeling op 13 schalen
• o.a. aanpak van en bekwaamheid in studeren, peilen naar motivatie

• 15 minuten

Kleuter-
onderwijs

Lager 
onderwijs

Secundair 
onderwijs



Onderdeel studievaardig-
heden- en motivatietest

• Uitgebreid feedbackrapport
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Onderdeel Frans

• stERK (Expertisenetwerk School of Education)

• Bestaande uit de vaardigheden:
• Lezen

• Luisteren

• 75 minuten

• Gelinkt aan Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde 
Talen (ERK)

• Vanaf ‘18-19 ook onderdeel kennis

Lager 
onderwijs

Kleuter-
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Secundair 
onderwijs



Onderdeel wiskunde

• Wistil (Expertisenetwerk School of Education)

• Bestaande uit:
• Getallenkennis 

• Bewerkingen

• Metend rekenen

• Meetkunde

• Vraagstukken 

• 45 minuten

• Lesstof lager onderwijs

Kleuter-
onderwijs

Lager 
onderwijs

Secundair 
onderwijs



Eerste afname begin academie-
jaar ‘16-17

• Na inschrijving

• 6.000 eerstejaarsstudenten

• 84% gaf toestemming om resultaten te laten koppelen aan 
databanken

• > 85% vond de instaptoets nuttig en zinvol 

• Het merendeel vond instaptoetsen voldoende 

op niveau, wiskunde en Frans werden gezien 

als de moeilijkste onderdelen



Huidige afname ‘17-18

• Vóór inschrijving

• Online beschikbaar op onderwijskiezer.be sinds 19 april 2017

• Beschikbaar tot 15 maart 2018

• Feedbackrapport

• Bewijs van deelname



Huidige afname ‘17-18

• Nieuw testplatform



Huidige afname ‘17-18

• Aantal afgelegde instaptoetsen (d.d. 30 jan): 9262
• Kleuteronderwijs: 1984

• Lager onderwijs: 3331

• Secundair onderwijs:3947 

• Toestemming om resultaten te delen: 81%

• Toestemming om koppeling te maken met databanken: 93%

• 74% vond de instaptoets nuttig en zinvol en merendeel gaat aan 
slag met de resultaten



Afname ‘18-19

• Start 18 april 2018 via onderwijskiezer.be

• Resultaten delen met hogeschool



Contactinformatie

Willemijn.vandenBerg@vlhora.be 

instaptoets.lerarenopleiding@vlhora.be

02 211 10 00

www.vlhora.be 

ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html  


