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Instaptoets lerarenopleiding
De Vlaamse Hogescholenraad organiseert met steun van de
Vlaamse overheid een verplichte, niet-bindende instaptoets voor
de lerarenopleiding. Aankomende studenten dienen de instaptoets
vóór de inschrijving af te leggen. De instaptoets heeft als doel jou als
aankomende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties. In deze folder vind je alle informatie over de instaptoets
lerarenopleiding.

Voor wie?
Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, maak je de instaptoets
lerarenopleiding voordat je je inschrijft bij een hogeschool.
Alle studenten die zich willen inschrijven voor de lerarenopleiding
moeten de instaptoets lerarenopleiding maken.

Waar en wanneer?
Als je je wil inschrijven voor academiejaar 2021-2022 kan je vanaf
21 april 2021 de instaptoets online maken op www.onderwijskiezer.be.
Je kan de instaptoets maken waar en wanneer je wil. Dit is kosteloos.

Waarom een instaptoets?
De instaptoets heeft als doel jou als aankomende student een goed
beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met
je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder?
Dan kan je van meet af aan inzetten op die mindere punten.

Een goed beeld hebben van je eigen kunnen is
noodzakelijk om te groeien als leerkracht.
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Welke onderdelen?
De instaptoets peilt vooral naar talige competenties, omdat die in
alle lerarenopleidingen van groot belang zijn. Daarnaast peilt de
instaptoets naar je studievaardigheden en motivatie, wat belangrijke
graadmeters voor studiesucces zijn. Voor aankomende studenten
lager onderwijs bevat de instaptoets ook de onderdelen Frans en
wiskunde.
De instaptoets bevat de volgende onderdelen:

educatieve
bacheloropleiding

educatieve
bacheloropleiding

educatieve
bacheloropleiding

kleuteronderwijs

lager onderwijs

secundair onderwijs

Nederlands (60 min.)
Studievaardigheden
en motivatietest (15 min.)

Nederlands (60 min.)
Studievaardigheden
en motivatietest (15 min.)
Frans (90 min.)
Wiskunde (45 min.)

Nederlands (60 min.)
Studievaardigheden
en motivatietest (15 min.)

De instaptoets test een aantal competenties die je nodig hebt om te
starten aan de lerarenopleiding. Daarnaast zijn er nog heel wat andere
competenties die je als leerkracht in opleiding moet bezitten of die je
moet verwerven tijdens je opleiding. De instaptoets zegt dus zeker niet
alles over je slaagkansen in de lerarenopleiding, maar geeft je alvast
een aanwijzing hoe je ervoor staat op enkele van je competenties.
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Verplicht maar niet-bindend?
De instaptoets is verplicht voor alle aankomende studenten, maar je
wordt niet afgerekend op je resultaat op deze test. Een hogeschool
kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaten of de
resultaten gebruiken als evaluatie.

Moet ik mij voorbereiden op de instaptoets?
Er wordt van jou niet verwacht dat je je voorbereidt op de instaptoets.

Waarom is het belangrijk dat ik geen
hulpmiddelen gebruik tijdens de toets?
De bedoeling van de instaptoets is jou persoonlijke informatie te
geven over welke basiskennis je voldoende beheerst, en welke
opgefrist moet worden. Indien je tijdens de toets informatie (online) opzoekt of aan iemand hulp of advies vraagt, zijn de resultaten
onbetrouwbaar. Zowel jij als je opleiding hebben dan een verkeerde
inschatting van jouw basisniveau en dit kan een belemmering zijn
om jou verder te kunnen helpen.

Wat gebeurt er met mijn resultaten?
Je resultaten zijn er in eerste plaats om jou te informeren over hoe
je ervoor staat. Je resultaten worden in geen enkel geval meegeteld
als evaluatie. Wat wel mogelijk is, is dat je op basis van je resultaten
het advies krijgt om deel te nemen aan ondersteuningsactiviteiten.
Of dat je, als je raad vraagt over je studieloopbaan, beter advies krijgt
omdat de hogeschool rekening kan houden met de resultaten van je
instaptoets. Om jou een optimale, persoonlijke begeleiding te kunnen
aanbieden, worden jouw resultaten gedeeld met de hogeschool waar
je je inschrijft. Met de resultaten wordt natuurlijk heel voorzichtig
omgesprongen, enkel de betrokken lectoren hebben hier toegang toe.
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Welke ondersteuning kan ik krijgen
op de hogeschool?
Het kan zijn dat je op bepaalde onderdelen minder scoort. De lerarenopleidingen bieden daarom ondersteunend materiaal en/of hulp op
maat aan om je eventuele tekorten weg te werken. Daarover krijg je
informatie zodra je ingeschreven bent. Kan je niet zolang wachten?
Na het afleggen van de toetsonderdelen krijg je telkens advies over
hoe je zelfstandig je basiskennis kan opfrissen.

Wat moet ik meenemen wanneer ik
me ga inschrijven bij een hogeschool?
Aangezien de instaptoets verplicht is, moet je kunnen bewijzen dat
je de instaptoets hebt gemaakt. Als je alle onderdelen van de instaptoets hebt gemaakt, kan je een bewijs van deelname downloaden.
Dit bewijs dien je in op het moment van je inschrijving. Het bewijs van
deelname is één academiejaar geldig.
Je maakt de instaptoets versie 2021-2022 als je je wil inschrijven voor
academiejaar 2021-2022. Als je de instaptoets versie 2021-2022 maakt,
maar je wil pas inschrijven voor het academiejaar 2022-2023, zal je de
instaptoets opnieuw moeten afleggen (vanaf medio april 2022).

https://ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html
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Waarop moet ik letten
als ik de instaptoets ga maken?
• Zorg voor een rustige plek waar je niet gestoord wordt.
• Maak de test op een moment dat je voldoende tijd hebt
en goed uitgerust bent.
• Zorg voor een computer of laptop met een (stabiele) 		
internetverbinding; als je een laptop gebruikt, zorg dan 		
dat de batterij opgeladen is. Het is niet aangeraden de
instaptoets op een smartphone te maken.
• Houd je identiteitskaart bij de hand; om in te loggen heb je
jouw rijksregisternummer nodig. Dit nummer vind je op de 		
achterzijde van je identiteitskaart. Je kan je ook aanmelden
met een digitale sleutel (zoals Itsme, eID, token of beveiligingscode). Houd daarvoor je eID of smartphone bij de hand.
• Zorg voor kladpapier en schrijfmateriaal.
• In de instaptoets Nederlands en Frans zitten luister- en 		
kijkfragmenten. Zorg eventueel voor een koptelefoon en 		
test op voorhand de geluidsinstellingen.
• Je kan de toetsonderdelen spreiden. Je hoeft dus niet alle 		
onderdelen na elkaar te maken.

Starten?
• Ga naar www.onderwijskiezer.be.
Klik op ‘Instaptoets lerarenopleiding’.
• Meld je aan en lees de instructies.
• Leg de nodige onderdelen van de instaptoets af.
• Download en print het ‘bewijs van deelname’.
• Met dit ‘bewijs van deelname’ kan je je inschrijven
aan een hogeschool.

Veel succes!
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