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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 digitale
instaptoets vóór de inschrijving af te leggen. De instaptoets heeft
als doel de aankomende student een duidelijk beeld te schetsen
van zijn startcompetenties. Studiekeuzebegeleiders vinden in deze
folder informatie over de instaptoets.

Voor wie?
Aankomende studenten die eraan denken om te kiezen voor de
bacheloropleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs dienen de
instaptoets lerarenopleiding af te leggen voordat ze zich inschrijven
bij een hogeschool. Alle studenten die zich willen inschrijven voor
de lerarenopleiding moeten de instaptoets lerarenopleiding maken,
ook zij-instromers. Deze instaptoets is bedoeld voor de geïntegreerde
lerarenopleidingen aan de hogescholen, niet voor de educatieve
graduaatsopleiding voor secundair onderwijs en de lerarenopleiding
aan de universiteit.

Waar en wanneer?
Studenten die zich willen inschrijven voor academiejaar 2022-2023
kunnen vanaf 20 april 2022 de instaptoets online maken via
www.onderwijskiezer.be. Dit kan tijds- en plaatsonafhankelijk;
de aankomende student kan na registratie de toetsonderdelen maken waar en wanneer hij wil. Er wordt geen centrale afname georganiseerd door de hogescholen. Het afleggen van de instaptoets is gratis.
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Waarom een instaptoets?
De instaptoets heeft als doel de aankomende student lerarenopleiding een goed beeld te geven van zijn startniveau. Zo kent hij zijn
sterktes en aandachtspunten voordat hij zich inschrijft.

Verplicht maar niet-bindend?
De instaptoets is verplicht voor alle aankomende studenten, maar de
student wordt op geen enkele manier afgerekend op het resultaat op
deze test. Een hogeschool kan de inschrijving niet weigeren op basis
van de resultaten of de resultaten gebruiken als evaluatie.

Welke onderdelen?
De instaptoets peilt naar talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen van groot belang zijn. Daarnaast peilt de instaptoets
naar studievaardigheden en motivatie, wat belangrijke indicatoren
zijn voor studiesucces. Voor aankomende studenten lager onderwijs
bevat de instaptoets ook de onderdelen Frans en wiskunde.

De instaptoets bevat de volgende onderdelen:

kleuteronderwijs

educatieve
bacheloropleiding

lager onderwijs

educatieve
bacheloropleiding

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.)

educatieve
bacheloropleiding

secundair onderwijs

De instaptoets test een aantal competenties die nodig zijn om te
starten aan de lerarenopleiding. Daarnaast zijn er uiteraard nog
heel wat andere competenties die een leerkracht in opleiding moet
bezitten of die verworven moeten worden tijdens de opleiding.
De aankomende student kan hierover informeren bij de hogeschool
van zijn keuze. De instaptoets zegt zeker niet alles over de slaagkansen van de student in de lerarenopleiding, maar geeft alvast een
indicatie van enkele basiscompetenties.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten dienen in de eerste plaats om de aankomende student
te informeren over zijn basiskennisniveau: na het afleggen van de
toetsonderdelen ontvangt de aankomende student zijn resultaten
en wordt er advies gegeven over hoe de student zijn basiskennis zelfstandig al kan opfrissen. Om een optimale, persoonlijke begeleiding
te kunnen voorzien, worden de resultaten gedeeld met de hogeschool waar de aankomende student zich inschrijft. Op die manier
kan de hogeschool eventueel adviseren dat de student deelneemt
aan extra ondersteuningsactiviteiten om minder sterke punten weg
te werken. Met de resultaten wordt zeer voorzichtig omgesprongen,
ze worden enkel gebruikt in functie van de ondersteuning.

Ondersteuning op de hogeschool?
De lerarenopleidingen bieden ondersteunend materiaal en/of hulp
op maat aan om eventuele tekorten weg te werken. Daarover krijgt
de aankomende student informatie na inschrijving.
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Bewijs van deelname?
Bij inschrijving voor een lerarenopleiding aan de hogeschool moet
de aankomende student bewijzen dat hij de instaptoets lerarenopleiding heeft afgelegd. Als hij alle onderdelen van de instaptoets
heeft gemaakt, downloadt hij hiervoor het bewijs van deelname, dat
hij vervolgens indient bij de hogeschool waar hij zich wil inschrijven.
Het bewijs van deelname is een academiejaar geldig. De student
maakt de instaptoets versie 2022-2023 als hij zich wil inschrijven
voor academiejaar 2023-2023. Als de student de instaptoets versie
2022-2023 maakt, maar hij zich pas wil inschrijven voor academiejaar
2023-2024, zal hij de instaptoets opnieuw moeten afleggen.

Communicatie naar aankomende student?
Het is belangrijk dat potentiële studenten op de hoogte zijn van de
bedoeling en de status van de instaptoets. Het is van belang dat ze
beseffen dat ze ongeacht het resultaat kunnen inschrijven. Er wordt
niet van de aankomende student verwacht dat hij zich voorbereidt
op de instaptoets. Ook is het zeker niet de bedoeling dat hij tijdens
het maken informatie (online) opzoekt, of aan iemand hulp vraagt.
Als dit gebeurt, zijn de resultaten onbetrouwbaar. Zowel de aankomende student als de opleiding hebben dan een verkeerde
inschatting van de basiskennis waarover de student beschikt en dit
kan een belemmering zijn om de student verder te helpen.
De instaptoets is voor de aankomende student een kans om te
weten waar hij staat en kan (eventueel met een gepast remediëringstraject) een sterke start betekenen van de opleiding.
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Aankomende studenten van de lerarenopleiding kunnen gemotiveerd worden om aan de slag te gaan met de resultaten en de
tips die ze daarbij krijgen. Verder moet de aankomende student
zich er bewust van zijn dat er naast de geteste competenties in
de instaptoets nog heel wat andere competenties zijn die een
leerkracht in opleiding moet bezitten of die verworven moeten
worden tijdens de opleiding.

Praktisch
• De aankomende student surft naar www.onderwijskiezer.be
en klikt op ‘instaptoets lerarenopleiding’.
• Voor de aanmeldprocedure op de website is het rijksregisternummer nodig. Het rijksregisternummer staat op de achterzijde van de identiteitskaart. De student kan ook aanmelden
met een digitale sleutel (zoals Itsme, eID, een token of een
beveiligingscode).
• De aankomende student maakt de toetsen best op een
rustige plek op een moment dat hij goed uitgerust is,
voldoende tijd heeft en niet gestoord wordt. Het gebruik
van kladpapier wordt aangeraden.
• De toetsonderdelen kunnen gespreid worden. Alle onderdelen hoeven niet na elkaar gemaakt te worden.
• Na het maken van de toetsonderdelen kan de student
een ‘bewijs van deelname’ downloaden. Dit bewijs dient
hij in bij de hogeschool waar hij zich wil inschrijven.

www.onderwijskiezer.be
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