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1 Inleiding

Deze toetsgids met praktische informatie rondom de landelijke kennistoets

Nederlands van de lerarenopleiding basisonderwijs is essentieel voor een goede

voorbereiding op de landelijke kennistoets.

In de toetsgids is informatie opgenomen over de regels rondom deelname,

de inhoud van de toets, de digitale toetsomgeving en de uitslagverstrekking.

Daarnaast is de bijlage Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen

opgenomen.

Het behalen van de landelijke kennistoets is een voorwaarde om de opleiding

af te ronden. De lerarenopleidingen vreemde talen nemen als onderdeel van de

borging van de kennisbases ook een internationale taaltoets af. Natuurlijk komt

er bij goed leraarschap meer kijken. Opleidingen bepalen zelf hoe ze de andere

kennis en vaardigheden toetsen.

Raadpleeg in verband met mogelijke tussentijdse wijzigingen altijd de meest

recente versie van de toetsgids op https://lkt.10voordeleraar.nl.

Programma 10voordeleraar
Binnen het programma 10voordeleraar werken de lerarenopleidingen met elkaar

samen aan de borging van het eindniveau van de student. Lerarenopleiders van

de verschillende hogescholen bepalen met elkaar het kennisniveau waarover

een afgestudeerde student moet beschikken. Voor de borging van dit eindniveau

maken ze binnen het programma gebruik van de landelijke instrumenten

kennisbases, kennistoetsen en peerreview. Zo beschikt iedere afgestudeerde

student over het benodigde kennisniveau, ongeacht aan welke hogeschool

de student zijn opleiding heeft afgerond. De lerarenopleiders voeren de

gezamenlijke regie binnen landelijke netwerken, waarbij leraren uit het werkveld,

wetenschappers en andere deskundigen zijn aangesloten. De kwaliteitsborging is

extern belegd bij de Raad voor Kwaliteitsborging Lerarenopleidingen.

Landelijke kennistoets
De landelijke kennistoets is een van de landelijke instrumenten die de

lerarenopleidingen inzetten om het eindniveau van de student te borgen. Een

landelijke kennistoets test of de student over voldoende kennis uit de betreffende

kennisbasis beschikt. Deze landelijke kennisbasis beschrijft de vakinhoudelijke

en vakdidactische kennis en vaardigheden die een startbekwame leraar

minimaal moet beheersen. In de toetsmatrijs is vastgelegd welke domeinen

getoetst worden in de landelijke kennistoets. Lerarenopleiders van verschillende

hogescholen en externe deskundigen zijn betrokken bij het ontwikkelen van deze

toetsen.
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2 Deelname

Onderwijs- en examenregeling
De hogescholen hanteren landelijke regels en voorwaarden rondom deelname

en afname van de landelijke kennistoets om het uniforme karakter te waarborgen.

Deze zijn onder andere opgenomen in de Regeling landelijke kennistoetsen

lerarenopleidingen . Deze regeling is onderdeel van de Onderwijs- en

Examenregeling (OER) van de hogeschool en is opgenomen als bijlage bij deze

toetsgids. Verder zijn alle regels van toepassing die gelden op de hogeschool met

betrekking tot de praktische gang van zaken bij een toetsafname, voor zover ze

niet in strijd zijn met de regels voor de landelijke kennistoetsen.

Deelnemen
De opleiding bepaalt wanneer een student mag deelnemen aan de landelijke

kennistoets, met inachtneming van de Regeling landelijke kennistoetsen

lerarenopleidingen . Een student mag per studiejaar maximaal twee

keer deelnemen aan een landelijke kennistoets. Het meenemen van

deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet mogelijk.

Toetsafnamedata
10voordeleraar organiseert meerdere toetsafnames per jaar. De algemene

toetsafnamedata zijn voor aanvang van het betreffende studiejaar te vinden

in de toetskalender op https://lkt.10voordeleraar.nl. Een hogeschool is verplicht

minimaal twee van deze data aan te bieden. De hogescholen informeren hun

studenten over de toetsmomenten die zij aanbieden.

Aanmelden
Het aanmelden voor een landelijke kennistoets loopt via de eigen opleiding. De

opleiding heeft vaak een eigen procedure ingericht, waarin geregeld is hoe de

procedure verloopt. Een aanmelding geldt als toetsdeelname, ook al neemt de

student uiteindelijk geen deel.

Identificeren
Voorafgaand aan de toetsafname identificeert een student zich met een rijbewijs,

paspoort of identiteitskaart. Een collegekaart is geen geldig identiteitsbewijs.

Verlaten toetsruimte
Een student mag tot dertig minuten na aanvang van de toets nog naar binnen.

In verband hiermee mogen studenten de eerste dertig minuten de toetsruimte

niet verlaten. In geval de onderwijs- en examenregeling van een hogeschool

een kortere tijd hanteert, is deze kortere tijd leidend. Gedurende de toets mag

een student de toetsruimte niet tijdelijkverlaten. Ook niet om naar de wc te gaan.
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Alleen als een student vanwege een medische aandoening vooraf toestemming

heeft gekregen van de examencommissie, mag hij onder begeleiding van een

surveillant het lokaal tijdelijk verlaten.

Voorzieningen functiebeperking
De hogeschool neemt de landelijke kennistoetsen af in digitale vorm op

een eigen locatie. Een student heeft de mogelijkheid om de lettergrootte

en het contrast van het beeldscherm aan te passen. Daarnaast kan de

examencommissie van de opleiding beslissen of een student recht heeft op

tijdsduurverlenging van 30 minuten. Het verzoek tot tijdsduurverlenging van

de examencommissie moet gelijktijdig met de aanmelding bij 10voordeleraar

ingediend worden. 10voordeleraar voorziet niet in een alternatieve

toetsingsvorm.

Fraude
De hogeschool of het programmabureau 10voordeleraar kan bij fraude

maatregelen nemen. Van fraude is in elk geval sprake als een student:

• voorafgaand aan de toets in het bezit is van vragen van de desbetreffende

landelijke kennistoets;

• tijdens een toetsafname gebruikmaakt van hulpmiddelen die niet uitdrukkelijk

zijn toegestaan;

• afkijkt bij een andere student;

• de mogelijkheid geeft aan andere studenten om zijn werk in te zien;

• aan andere studenten informatie geeft over de inhoud en uitwerking van de

landelijke kennistoets;

• onjuiste of valse informatie geeft over zijn identiteit;

• zich door iemand anders heeft laten vertegenwoordigen.

Als een student fraude pleegt, is de examencommissie van de lerarenopleiding

in kwestie bevoegd maatregelen te nemen. Een maatregel kan zijn dat de uitslag

van de landelijke kennistoets niet wordt verstrekt.

Onregelmatigheden
De hogeschool of het programmabureau 10voordeleraar kan ook maatregelen

nemen bij onregelmatigheden, zoals het uitstellen van of ongeldig verklaren van

een toetsafname. Onregelmatigheden voor, tijdens of na toetsafname kunnen

onder meer bestaan uit:

• het langer openstaan van een reguliere toetsafname dan voorgeschreven;

• het vooraf bekend of breed verspreid zijn van toetsvragen of een hele toets;

• (technische) afnameproblemen of overmachtsituaties.

Een nieuwe toetsafname vindt uiterlijk binnen vier werkweken na de eerder

geplande toetsafnamedatum plaats. Als deze datum niet haalbaar is, dan kan
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de hogeschool deelnemen aan de eerstvolgende toetsafname. Een student

dient zich in het laatste geval opnieuw in te schrijven. De betrokken hogeschool

informeert de studenten hierover.

Persoonsgegevens
Om de digitale afname van de toets te realiseren, ontvangt het

programmabureau 10voordeleraar van de hogeschool de volgende gegevens

met betrekking tot de student: studentnummer, voor- en achternaam, persoonlijk

e-mailadres van de hogeschool en eventuele tijdsverlengingsindicatie.

Voorafgaand aan de toets krijgt een student een aantal algemene vragen.

De eerste vraag is verplicht en gaat over of een student al eerder aan deze

toets heeft deelgenomen. De overige vragen zijn niet verplicht. De vragen zijn

bedoeld voor analysedoeleinden en om na afloop van elke toets en jaarlijks

een rapportage te kunnen sturen naar de hogeschool ter verbetering van het

onderwijs. In deze rapportages staan geen individuele gegevens, maar alleen

gegevens per doelgroep.

Individuele eindscore en domeinscores stelt het programmabureau

10voordeleraar beschikbaar via een beveiligde omgeving aan de hogeschool, die

zorgdraagt voor verdere communicatie. Het programmabureau 10voordeleraar

bewaart bovenstaande gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de

onderzoeksrapportages.

Zie ook de privacyverklaring op www.10voordeleraar.nl.

Lerarenopleiding basisonderwijs  - Toetsgids Nederlands
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3 Inhoud

Voorbereiding
De hogeschool is verantwoordelijk voor het behandelen van de kennisbasis

in het onderwijsprogramma en de voorbereiding op de landelijke kennistoets.

De hogeschool kan de student op basis van prestaties gericht wijzen op

oefenmateriaal en eventuele extra trainingen. Deze toetsgids biedt samen met

de kennisbasis en de voorbeeldtoets ondersteuning bij de voorbereiding. Deze

materialen zijn te vinden op https://lkt.10voordeleraar.nl. Bij een herkansing is het

raadzaam dat de student van de vorige toets de domeinscores goed bestudeert

en naar de inzage gaat en op basis hiervan in gesprek gaat met de docent.

Kennisbasis
De landelijke kennistoets is gebaseerd op de Kennisbasis Nederlands

(ingangsdatum studiejaar 2018-2019) van de lerarenopleiding basisonderwijs en

is te vinden op www.10voordeleraar.nl.

Toetsvragen
De toets bevat in totaal 80 vragen en bestaat uit meerkeuzevragen met drie of

vier antwoordalternatieven. Een antwoord is goed of fout. Een goed antwoord

levert 1 punt op. Een fout antwoord of geen antwoord 0 punten.

Toetsduur
De toetsduur bedraagt 2 uur.

Toetstaal
De toetsvragen zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Taxonomie
De vraagontwikkelaars van de landelijke kennistoets Nederlands gebruiken de

taxonomie van Bloom. De taxonomie van Bloom hanteert de indeling:

• Kennis

• Inzicht

• Toepassing

• Analyse

• Synthese

• Evaluatie

De landelijke kennistoets test vooral de beheersing van kennis, inzicht en

toepassing.
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Toetsmatrijs
In de toetsmatrijs is vastgelegd welke domeinen uit de bijbehorende kennisbasis

getoetst worden en wat de verdeling is van de vragen over de domeinen. In de

kennisbasis is een beschrijving van de domeinen opgenomen.

Domein Aantal vragen

Domein 1: Mondelinge taalvaardigheid 11 vragen

Domein 2: Woordenschat 9 vragen

Domein 3: Beginnende geletterdheid 16 vragen

Domein 4: Voortgezet technisch lezen 6 vragen

Domein 5: Begrijpend lezen 8 vragen

Domein 6: Stellen 5 vragen

Domein 7: Jeugdliteratuur 3 vragen

Domein 8: Taalbeschouwing 13 vragen

Domein 9: Spelling 9 vragen

Domein 1: Mondelinge taalvaardigheid (11 vragen)

1.1.3 Luisterdoelen, 1.1.4 Luisterstrategieën

• De deelnemer kent de luisterdoelen (iets te weten willen komen, een gevoel

willen ondergaan, een mening willen vormen, een handeling willen uitvoeren,

een spel willen spelen) en kan in een taalgebruikssituatie aangeven welke

luisterstrategie (globaal luisteren, intensief luisteren, gericht luisteren, kritisch

luisteren) wordt gehanteerd.

1.1.5 Spreekdoelen, 1.1.6 Spreekstrategieën

• De deelnemer kent de spreekdoelen (amuseren, informeren, instrueren

en overtuigen), kan in een taalgebruikssituatie aangeven welke doelen

een spreker hanteert en kan aangeven welke spreekstrategie (oriënteren

op het doel van de spreektaak, het onderwerp, soort spreektaak en op de

gesprekspartner(s) of het publiek, reflecteren, monitoren en evalueren op de

spreektaak) wordt gehanteerd.

1.1.8 Sociale taalfuncties

• De deelnemer kent de sociale taalfuncties (zelfhandhaving, zelfsturing,

sturing van anderen, structurering van het gesprek) en kan van een

taalgebruikssituatie aangeven welke sociale taalfunctie van toepassing is.

Lerarenopleiding basisonderwijs  - Toetsgids Nederlands
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1.1.9 Cognitieve taalfuncties

• De deelnemer kent de cognitieve taalfuncties (rapporteren, redeneren,

projecteren) en kan cognitieve taalfuncties ordenen in mate van complexiteit

en kan van een taalgebruikssituatie aangeven welke cognitieve taalfunctie van

toepassing is.

1.3.2 Taalverwerving

• De deelnemer kan in een taalgebruikssituatie aangeven of een kind zijn

taal verwerft ten aanzien van semantische, fonologische, morfologische,

syntactische en pragmatische aspecten.

• De deelnemer kent twee verschillende theorieën over taalverwerving:

creatieve constructietheorie en interactionele benadering.

1.3.3 Taalontwikkelingsfasen

• De deelnemer kent de taalontwikkelingsfasen en hun kenmerken (prelinguaal:

huilen, vocaliseren, vocaal spel, brabbelen en linguaal: vroeglinguale fase,

differentiatiefase, voltooiingsfase), kan aangeven in welke volgorde de

prelinguale en linguale fase van de taalontwikkeling verloopt.

• De deelnemer kan in taaluitingen van kinderen deze taalontwikkelingsfasen

herkennen.

1.3.4 Tweedetaalontwikkeling

• De deelnemer kent de verschillen tussen eerste en tweedetaalverwerving met

het oog op de factoren taalkennis en tijd en kent de begrippen simultane en

successieve tweetaligheid.

• De deelnemer kent het begrip interferentiefout en kan in een

taalgebruikssituatie aangeven of er sprake is van interferentiefouten.

1.3.6 Communicatieve competentie

• De deelnemer kan aangeven of een taalgebruiker in een communicatieve

situatie grammaticale competentie, tekstuele competentie, strategische

competentie of functionele competentie laat zien.

Domein 2: Woordenschat (9 vragen)

2.1.2 Receptieve woordenschat, 2.1.3 Productieve woordenschat

• De deelnemer kent het verschil tussen receptieve en productieve

woordenschat wat betreft aard en omvang en kan receptieve en productieve

woordenschat herkennen in een praktijkvoorbeeld.
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2.1.4 Woordleerstrategieën

• De deelnemer kent vier strategieën om de woordbetekenis te achterhalen

(woord analyseren, gebruik maken van verbale en non-verbale context,

gebruik maken van een bron in 1e of 2e taal, letten op overeenkomsten tussen

1e en 2e taal) en kent de relatie tussen woordleerstrategieën en principes van

woordenschatverwerving (zoals beschreven in toetsdoel 2.3.3.).

2.1.5 Woordbetekenis

• De deelnemer kent de begrippen label en concept en de relatie tussen

die twee begrippen, weet dat woordbetekenis is opgebouwd uit

betekenisaspecten en kan cruciale betekenisaspecten van woorden

onderscheiden van minder belangrijke.

2.1.6 Woordenschatopbouw

• De deelnemer kan aangeven welke betekenisrelaties (synoniem, categorie-

exemplaar/hyponiem (8.3.6.), antoniem, context) tussen woorden bestaan.

• De deelnemer kan aangeven of er vormrelaties (waaronder rijmwoorden)

tussen woorden bestaan.

2.1.7 Vaktaalwoorden, 2.1.8 Schooltaalwoorden, 2.1.9 Signaalwoorden

• De deelnemer kent de begrippen vaktaalwoord, schooltaalwoord,

signaalwoord, inhoudswoord en functiewoord en kan bij een

taalgebruikssituatie aangeven welk begrip aan de orde is.

2.1.6 Woordenschatopbouw, 2.3.2 Mentaal lexicon

• De deelnemer kent de verschillende soorten informatie die over een

woord zijn opgeslagen (akoestisch, fonologisch, morfologisch, semantisch,

syntactisch, orthografisch, pragmatisch) en kent verschillende relaties die

woorden onderling verbinden (fonologisch, semantisch).

2.3.2 Mentaal lexicon

• De deelnemer kent het begrip mentaal lexicon en kent de manier waarop

woorden in het geheugen liggen opgeslagen (netwerkopbouw).

2.3.3 Woordenschatverwerving

• De deelnemer kent drie principes van woordenschatverwerving (labelen,

categoriseren, netwerkopbouw) en kan bij een taalgebruikssituatie aangeven

welk principe van woordenschatverwerving van toepassing is.

Lerarenopleiding basisonderwijs  - Toetsgids Nederlands
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Domein 3: Beginnende geletterdheid (16 vragen)

3.1.1 Ontluikende geletterdheid

• De deelnemer kent het begrip ontluikende geletterdheid en kan hiervan

voorbeelden herkennen.

3.1.3 Boekoriëntatie en verhaalbegrip

• De deelnemer kent de begrippen boekoriëntatie en verhaalbegrip en herkent

kenmerken van boekoriëntatie en verhaalbegrip in een (voor)leessituatie.

3.1.4 Functies van geschreven taal

• De deelnemer herkent situaties waarbij de leerling ontdekt dat je met

geschreven taal kunt communiceren en dat er een relatie is tussen geschreven

en gesproken taal.

3.1.5 Taalbewustzijn en alfabetisch principe

• De deelnemer kent de begrippen taalbewustzijn en alfabetisch principe en

herkent verschijningsvormen van taalbewustzijn en het alfabetisch principe in

het taalleesgedrag van kinderen.

3.1.6 Auditieve vaardigheden

• De deelnemer kent de begrippen fonologisch en fonemisch bewustzijn en

herkent verschijningsvormen van fonologisch en fonemisch bewustzijn in

taalgebruikssituaties.

• De deelnemer kan bij een activiteit aangeven welke van de auditieve

vaardigheden (auditieve objectivatie, auditieve analyse, auditieve synthese,

temporeel ordenen, bepalen van klankpositie) gehanteerd wordt.

3.1.7 Visuele vaardigheden

• De deelnemer kan bij een activiteit aangeven welke van de visuele

vaardigheden (visuele analyse, visuele synthese, spatieel ordenen, letterpositie

bepalen) gehanteerd wordt.

3.1.8 Elementaire leeshandeling

• De deelnemer kent het begrip elementaire leeshandeling en kent de

verschillende stappen van de elementaire leeshandeling (visuele analyse,

grafeem-foneemkoppeling, fonemen in volgorde onthouden (temporele

ordening), auditieve synthese, betekenis geven) en herkent deze leesstrategie

in leessituaties.
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3.1.13 Klankzuivere woorden

• De deelnemer kan aangeven of een woord klankzuiver is.

3.3.1 Ontwikkeling van het jonge kind

• De deelnemer kent de fasen van de ontwikkeling van de spontane

schrijfvaardigheid (tekenen, krabbelen, ketens letterachtige vormen, 1 of

enkele letters gebruiken, invented spelling) en herkent deze fasen in de

schrijfproducten van kinderen.

3.3.2 Schriftsystemen

• De deelnemer kent de begrippen grafeem en foneem en kan aangeven uit

hoeveel letters/grafemen/fonemen een woord is opgebouwd.

• De deelnemer herkent voorbeelden van pictografisch schrift, logografisch

schrift en alfabetisch schrift.

3.3.3 Functionele geletterdheid, 4.3.5 Functioneel analfabetisme

• De  deelnemer kent de begrippen functionele geletterdheid en functioneel

analfabetisme en kan voorbeelden van functionele geletterdheid en

functioneel analfabetisme herkennen in een taalgebruikssituatie.

3.3.4 Thuissituatie en geletterdheid

• De deelnemer kent het belang van de taalsituatie thuis voor de beginfase van

de ontwikkeling van geletterdheid en weet dat de taal waarin de geletterdheid

ontwikkeld wordt er niet toe doet.

Domein 4: Voortgezet technisch lezen (6 vragen)

4.1.1 Strategieën technisch lezen

• De deelnemer kent de verschillende leesstrategieën (elementaire

leeshandeling (zie ook 3.1.8, lezen met behulp van klankclusters en

spellingpatronen, van visuele woordvorm, van morfologische analyse, van

context) en kan bij een taalgebruikssituatie of een oefening aangeven welke

leesstrategie gehanteerd wordt.

4.1.3 Voordrachtsaspecten

• De deelnemer kent de verschillende voordrachtsaspecten (uitspraak

en articulatie, klemtoon, zinsmelodie, natuurlijkheid en emotionaliteit,

tempo en volume, lezen van woordgroepen en interpunctie) en kan bij een

Lerarenopleiding basisonderwijs  - Toetsgids Nederlands
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taalgebruikssituatie of een oefening aangeven welk voordrachtsaspect van het

lezen gehanteerd wordt.

4.1.5 Leesteksten, 4.1.6 Niveaubepaling van teksten

• De deelnemer kent factoren die een rol spelen bij de moeilijkheidsgraad

van een tekst (woordgebruik, zinsconstructies, tekstsoort en -inhoud, stijl,

vormgeving, lengte) en kent de indelingscriteria van de AVI, BAVI en LeesLAT

(LES – leeservaringsschaal).

4.3.2 Automatisering

• De deelnemer kent het begrip automatisering en kan bij een leessituatie of een

oefening aangeven of er sprake is van automatiseren.

4.3.3 Leesproces

• De deelnemer kan bij een taalgebruikssituatie of een oefening aangeven

welke theorie over het leesproces van toepassing is (bottom-upmodel, top-

downmodel, interactieve model, Leesstadia Ehri, meervoudig routemodel).

4.3.4 Dyslexie

• De deelnemer kent de werkdefinitie van dyslexie volgens de

Gezondsheidsraad en kent de risicofactoren van dyslexie (moeite met rijtjes

benoemen en opzeggen van versjes) in de kleuterleeftijd.

Domein 5: Begrijpend lezen (8 vragen)

5.1.2 Leesdoel bepalen

• De deelnemer kent de verschillende doelen die de lezer hanteert bij het

lezen (informatie zoeken, weten hoe iets te maken/doen, meningen zoeken,

argumenten zoeken, ontspannen) en kan bij een taalgebruikssituatie of een

oefening aangeven welk leesdoel de lezer hanteert.

5.1.3 Leesstrategieën

• De deelnemer kent de verschillende leesstrategieën die nodig zijn voor

een goed verlopend leesproces (voorspellen, vragen stellen, visualiseren,

verbinden, samenvatten en afleiden).

5.1.4 Technieken voor informatieverwerking

• De deelnemer kent de technieken om informatieve teksten en

informatiebronnen te interpreteren en te verwerken (het onderstrepen van
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de hoofdzaken en het maken van een samenvatting, een schema of diagram,

mindmap, woordveld en woordweb).

• De deelnemer kent het begrip informatieverwerving en weet dat het hierbij

gaat om het efficiënt kunnen vinden en raadplegen van bronnen.

5.1.8 Tekstsoorten

• De deelnemer kent de verschillende tekstsoorten (verhalende tekst,

informatieve tekst, directieve tekst, beschouwende tekst, argumentatieve

tekst) en kan bij een tekst aangeven tot welke tekstsoort die behoort.

5.1.9 Tekstkenmerken

• De deelnemer kent de tekstkenmerken inhoud (thema), vorm (taalgebruik,

stijl, structuur), bedoeling (doel) en kent de relatie tussen tekstkenmerken,

tekstsoorten en de moeilijkheidsgraad van teksten.

5.1.10 Relaties in teksten

• De deelnemer zes taal-denk-relaties (vraag-antwoord, chronologie,

voorbeelden, vergelijking, middel-doel, voorwaardelijke structuur) en kan

aangeven welke taal-denkrelatie in een gesproken of geschreven tekst gelegd

wordt (en kan daarbij gebruikmaken van voegwoorden, verwijswoorden en

signaalwoorden).

5.1.11 Tekstdoelen

• De deelnemer kan het doel van een tekst aangeven (informeren, overtuigen,

amuseren, instrueren).

5.3.2 Informatieverwerking

• De deelnemer kent de twee hoofdtypes van informatieverwerking (perceptie

en cognitie), kan aangeven wat verstaan wordt onder perceptie (informatie

verwerken via je zintuigen) en cognitie (nieuwe kennis creëren door oude

en nieuwe kennis te verbinden en deze nieuwe kennis te gebruiken) en kan

aangeven wat we verstaan onder studievaardigheden (het kunnen hanteren

van studieteksten en informatiebronnen, bijv. schema’s, tabellen, grafieken,

kaarten).

Domein 6: Stellen (5 vragen)

6.1.1 Stelstrategieën

• De deelnemer kent de begrippen vertellend en denkend schrijven en kan bij

een situatie aangeven of vertellend of denkend schrijven wordt toegepast
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en kent het begrip ‘schrijfstrategie’ (aanpak van het schrijfproces) en herkent

strategisch schrijven in een schrijfsituatie.

6.1.2 Bepalen doel, publiek en tekstsoort, 6.1.3 Verzamelen, selecteren en ordenen

inhoud, 6.1.4 Structureren, 6.1.5 Formuleren, 6.1.6 Reviseren, 6.1.7 Verzorgen, 6.1.8

Reflecteren op schrijfgedrag

• De deelnemer kent de begrippen bepalen doel, publiek en tekstsoort,

verzamelen, selecteren, ordenen van inhoud, formuleren, revisie, verzorgen

en reflecteren op schrijfgedrag, kent de plaats van al deze stappen in het

schrijfproces en herkent deze stappen in een schrijfsituatie.

6.1.10 Tekstkenmerken, 6.1.4 Structureren

• De deelnemer kent de tekstkenmerken bedoeling, taalgebruik, structuur

en inhoud en hun onderlinge relatie en (her)kent ten minste drie specifieke

tekststructuren (stapelstructuur, verhaalstructuur, betoogstructuur).

6.3.2 Functies van schrijven

• De deelnemer kent de drie functies van taal (communicatief,

conceptualiserend en expressief) en kan in een taalgebruikssituatie aangeven

welke functie van toepassing is.

6.3.3 Schrijfproces

• De deelnemer weet dat in het schrijfproces drie componenten een rol

spelen: kennis van de schrijver, de communicatieve situatie en het eigenlijke

schrijfproces. Kent de drie fasen van het schrijfproces (schrijven, plannen

en reviseren), kent het verschil tussen formuleren en coderen en kan de

genoemde elementen in een taalgebruikssituatie herkennen.

Domein 7: Jeugdliteratuur (3 vragen)

7.1.4 Literaire genres

• De deelnemer weet dat genres op verschillende manieren ingedeeld kunnen

worden en kent de criteria die daarbij een rol spelen (op basis van thema,

woord en beeld, doelstelling, vorm).

7.1.7 Versvorm en rijm

• De deelnemer kent de termen ritme, rijm, eindrijm, gepaard rijm, omarmend

rijm, gekruist rijm, gebroken rijm, beginrijm, vaste vormgeving en gedichten

zonder rijm en herkent (dit in) verschillende versvormen (elfje, limerick, haiku,
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sonnet, rondeel, naamgedicht, sms-gedicht, nonsensgedicht, klankdicht,

kwatrijn en copla).

7.3.3 Beoordelingscriteria jeugdliteratuur

• De deelnemer kent de invalshoeken waarop jeugdliteratuur beoordeeld kan

worden (literair, pedagogisch, ideologisch) en herkent deze benaderingen in

praktijkvoorbeelden (boekbesprekingen).

Domein 8: Taalbeschouwing (13 vragen)

8.1.1 Taalbeschouwingsstrategieën

• De deelnemer kent de taalbeschouwingsstrategieën (analyseren, relateren,

vergelijken, classificeren, generaliseren en herordenen) en herkent in een

taalgebruikssituatie of een oefening welke taalbeschouwingsstrategie wordt

gehanteerd.

8.1.2 Zinsontleden, 8.1.3 Woordbenoemen, 8.3.10 Schoolgrammatica, 8.3.11 Nut van

grammaticaonderwijs

• De deelnemer heeft kennis over de analyse van de taalstructuur en kan die

kennis toepassen met betrekking tot het woordbenoemen en zinsontleden in

relatie tot (werkwoord)spelling.

8.1.5 Taalvariatie (zie ook 1.3.7 en 2.3.5)

• De deelnemer kent de begrippen taalvariatie (binnen en tussen individuen,

groepen, regio’s) en taalvariëteit en kan voorbeelden van taalvariatie

herkennen/benoemen in praktijksituaties; kent het verschil tussen

standaardtaal en dialect; weet welke autochtone standaardtalen in Nederland

erkend zijn (Fries en Nedersaksisch).

8.3.2 Taal

• De deelnemer kent de relatie tussen mondelinge en schriftelijke taal en weet

dat taal een recursieve eigenschap heeft (zinnen kunnen onbeperkt uitgebreid

worden).

8.3.3 Fonologie, 8.3.8 Orthografie

• De deelnemer kan uitingen beschouwen op verschillende taalkundige niveaus

en aangeven of ze op fonologisch niveau incorrect of multi-interpretabel zijn.

• De deelnemer kan uitingen beschouwen op verschillende taalkundige niveaus

en aangeven of ze op orthografisch niveau incorrect of multi-interpretabel zijn.
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8.3.4 Morfologie, 8.3.5 Syntaxis

• De deelnemer kan uitingen beschouwen op verschillende taalkundige niveaus

en aangeven of ze op morfologisch niveau incorrect of multi-interpretabel zijn.

• De deelnemer kan uitingen beschouwen op verschillende taalkundige niveaus

en aangeven of ze op syntactisch niveau incorrect of multi-interpretabel zijn.

8.3.6 Semantiek, 8.3.7 Pragmatiek

• De deelnemer kan uitingen beschouwen op verschillende taalkundige niveaus

en aangeven of ze op semantisch niveau incorrect of multi-interpretabel zijn.

• De deelnemer kan uitingen beschouwen op verschillende taalkundige niveaus

en aangeven of ze op pragmatisch niveau incorrect of multi-interpretabel zijn.

8.3.4 Morfologie

• De deelnemer kan een woord verdelen in morfemen.

• De deelnemer kan bij een woord aangeven of er sprake is van vervoeging,

verbuiging, afleiding of samenstelling.

8.3.8 Orthografie

• De deelnemer kent de begrippen homofoon en homograaf en kan bij een

woordpaar aangeven of er sprake is van een homofoon of een homograaf.

8.3.9 Metalinguïstisch bewustzijn

• De deelnemer kent het begrip metalinguïstisch bewustzijn en kan in

taalgebruikssituaties dit bewustzijn herkennen.

8.3.12 Taalverandering

• De deelnemer kent het begrip taalverandering en kan voorbeelden van

taalverandering herkennen.

Domein 9: Spelling (9 vragen)

9.1.1 Elementaire spellinghandeling

• De deelnemer kent de verschillende stappen van de elementaire

spellinghandeling (auditieve analyse, fonemen in volgorde onthouden,

foneem-grafeemkoppeling, woord schrijven), kan aangeven of een woord

volgens de elementaire spellinghandeling geschreven kan worden en herkent

deze spellingstrategie in taalgebruikssituaties.
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9.1.2 Spellingstrategieën

• De deelnemer kent de begrippen directe en indirecte spellingstrategie,

kent de vijf spellingstrategieën (fonologische strategie, woordbeeld-, regel-,

analogie- en hulpstrategie) en kan van een woord aangeven volgens welke

spellingstrategie het gespeld moet worden of welke het kind heeft gehanteerd.

9.1.6 Spellingcategorieën

• De deelnemer kan van een reeks woorden aangeven tot welke

spellingcategorie ze behoren en kan van een reeks woorden aangeven of ze

tot dezelfde spellingcategorie behoren.

9.1.7 De schrijfwijze van de werkwoorden

• De deelnemer kan aangeven hoe in een werkwoordsvorm het morfologisch

principe van de Nederlandse spelling wordt toegepast (regel van

gelijkvormigheid en overeenkomst).

9.3.2 Principes Nederlandse spelling

• De deelnemer kent de vier hoofdprincipes van de Nederlandse spelling

(fonologisch, morfologisch, etymologisch en syllabisch principe) en kan van

(een grafeem in) een woord aangeven welk principe van de Nederlandse

spelling van toepassing is.

Toegestane hulpmiddelen
Toegestane hulpmiddelen die een student mee mag nemen zijn een pen en

potlood. De surveillant reikt kladpapier uit en neemt het na afloop weer in om het

te vernietigen. Jassen, tassen, horloges, telefoons en (andere) middelen waarmee

elektronische informatieoverdracht mogelijk is, moeten buiten het toetslokaal

blijven of op de daarvoor aangewezen plek in de toetsruimte. Een student mag na

afloop niets meenemen waarop informatie over de vragen staat.

Voorbeeldtoets
Er is een voorbeeldtoets beschikbaar waarmee de student ervaring kan

opdoen met de werking van het toetssysteem. Daarnaast krijgt de student

een indruk van hoe de toets is opgebouwd en de soort vragen die gesteld

worden. De voorbeeldtoets geeft geen inzicht in de mate van beheersing van

de totale stof en de student kan deze toets dan ook niet gebruiken als volledige

voorbereiding op de landelijke kennistoets. De voorbeeldtoets is te vinden op

https://lkt.10voordeleraar.nl.
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4 Toetsomgeving

Beveiligde omgeving
De hogeschool neemt de landelijke kennistoets in digitale vorm af in een

beveiligde omgeving. Tijdens de toetsafname is het niet mogelijk om andere

internetpagina’s of computerprogramma’s te gebruiken.

Inloggen
Elke student ontvangt van de surveillant een persoonlijke inlogbrief. Na

het openen van de Safe Exam Browser kiest de student voor Inloggen met

SURFconext en selecteert zijn hogeschool. Vervolgens logt de student in met zijn

hogeschoolaccount. Het is dus belangrijk dat de student de gegevens van zijn

eigen hogeschoolaccount kent. Deelnemen onder een andere identiteit en/of

inlognaam is niet toegestaan.

Als het inloggen succesvol is, dan verschijnt op het startscherm de toets die

beschikbaar is voor afname. Na het klikken op Start toets kan de student de

pincode van de inlogbrief invoeren. Door opnieuw op Start toets te klikken,

verschijnt het scherm met toetsinformatie en kan de toets gestart worden. De

toetstijd begint te lopen. De surveillant neemt na afloop de inlogbrief weer in.

Toetsindeling
De toets is opgebouwd uit onderstaande secties. Het is mogelijk om tussen de

verschillende secties in beide richtingen te navigeren.

Sectie Aantal vragen

Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat (mondeling) 20 vragen

Beginnende geletterdheid en voortgezet technisch lezen (schriftelijk) 22 vragen

Begrijpend lezen, stellen en jeugdliteratuur (leesschrijf) 16 vragen

Taalbeschouwing en spelling (taalkundig) 22 vragen

De toets begint met een aantal algemene vragen ten behoeve van

analysedoeleinden. De antwoorden op deze vragen hebben geen invloed op het

resultaat.
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Toetsscherm

1. Tijd: resterende tijd inclusief eventuele tijdverlenging.

2. Rekenmachine: eenvoudige rekenmachine (indien beschikbaar).

3. Naslagwerk: ondersteunende materialen (indien beschikbaar).

4. Lettergrootte: aanpassen van de lettergrootte.

5. Instellingen: aanpassen van onder andere het contrast door een ander thema

te kiezen.

6. Navigatie: navigeren naar de vorige of volgende vraag.

7. Overzicht: overzicht beantwoorde, onbeantwoorde en gemarkeerde vragen

binnen het toetsonderdeel.

8. Bladwijzer: markeren van vragen om deze op een later moment nog te

bekijken.

9. Inleveren: afsluiten van een toetsonderdeel of de gehele toets.

Vragen beantwoorden
De student kan per vraag één antwoord geven. Mocht de student van mening

zijn dat er meer dan één antwoord correct is, dan dient hij het antwoord in te

vullen waarvan hij denkt dat het meest van toepassing is.

Meerkeuzevraag
Bij een meerkeuzevraag kan een student één antwoord selecteren.
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Toets beëindigen
Na het doorlopen van de gehele toets, verschijnt de knop Definitief inleveren.

Na afsluiten is het niet meer mogelijk om terug te keren naar de toets. Door

te klikken op Afsluiten sluit de Safe Exam Browser. Op dat moment is de toets

pas ingeleverd. Als de toetstijd voorbij is dan kan de student geen vragen meer

beantwoorden en dient hij op dezelfde manier de toets af te sluiten.

Storing
Gedurende de toetsafname worden alle ingevoerde antwoorden opgeslagen en

bewaard zolang er een netwerkverbinding is. Als deze wegvalt, verschijnt hierover

een melding. Na opnieuw inloggen kan de student weer verder waar hij gebleven

was.
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5 Uitslag

Cesuurbepaling
De cesuur is de score die de student tenminste moet behalen om te slagen voor

de landelijke kennistoets, oftewel het aantal vragen dat een student minimaal

goed moet hebben. De cesuur wordt achteraf bepaald. Na de toetsafname vindt

een analyse plaats van de resultaten van de studenten. De toetstechnische

kwaliteit van iedere vraag wordt afzonderlijk bekeken. Als daartoe aanleiding is,

kan een vraag achteraf uit de toets verwijderd worden of kan er een wijziging

plaatsvinden in de goed te rekenen alternatieven. Vervolgens wordt met een

wetenschappelijke methode de cesuur bepaald. De onafhankelijke Raad voor

Kwaliteitsborging Lerarenopleidingen keurt de cesuur goed en afgevaardigden

van de examencommissies van de hogescholen stellen deze vervolgens vast.

Daarna wordt de score van de student omgezet naar een geheel cijfer op een

schaal van 1 tot 10. Bij een 6 of hoger heeft de student de landelijke kennistoets

behaald.

Uitslagverstrekking
De uitslagverstrekking vindt plaats als bovenstaande procedure is doorlopen.

Een student ontvangt via de eigen opleiding uiterlijk 24 werkdagen na afloop van

de toetsperiode de uitslag van de landelijke kennistoets. Voor het bepalen van

de werkdagen wordt gebruik gemaakt van het overzicht schoolvakanties, zoals

gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. De data van uitslagverstrekking

zijn te vinden op https://lkt.10voordeleraar.nl. Door de te volgen procedures is het

niet mogelijk om de uitslag eerder te verstrekken of om voor individuele gevallen

een uitzondering te maken. De uitslag bestaat uit het cijfer, de totaalscore en

de domeinscores. Aan de domeinscores kan een student zien welke domeinen

hij beheerst en op welke domeinen hij zich nog kan ontwikkelen. De cesuur

wordt bepaald over de gehele toets, dus een student hoeft niet voor elk domein

een voldoende te halen. Het is niet mogelijk om alleen een bepaald domein

herkansen. Ten aanzien van de geldigheid van de uitslag van de landelijke

kennistoetsen geldt artikel 7.10 lid 4 WHW.

Toetsinzage
Een student kan zijn landelijke kennistoets en beoordeling op een bepaald aantal

momenten inzien na de uitslagverstrekking. De inzage geeft samen met de

eerder genoemde domeinscores inzicht op welke onderdelen de student zich

nog kan verbeteren. Op basis hiervan kan hij met deze kennis in gesprek met

de docent voor een verdere voorbereiding op bijvoorbeeld een herkansing. De

inzage vindt plaats onder examencondities. Inschrijven kan vanaf het moment

dat de student de uitslag van de hogeschool heeft ontvangen. De inschrijf- en

inzageperioden zijn terug te vinden op https://www.lkt.10voordeleraar.nl. Hier vind

je ook alle benodigde informatie voor de inzage en het aanmeldformulier.
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Beroepsprocedure
De totstandkoming van de landelijke kennistoetsen en de uitslag is een

zorgvuldig proces. De vragen in de landelijke kennistoets zijn ontwikkeld

en beoordeeld door lerarenopleiders van verschillende hogescholen in

samenspraak met externe deskundigen. Na de toetsafname vindt een

analyse plaats van de resultaten van de studenten. Als daartoe aanleiding

is, kan de scoring aangepast worden. Het bepalen van de cesuur heeft een

wetenschappelijke basis. De onafhankelijke Raad voor Kwaliteitsborging

Lerarenopleidingen keurt de cesuur goed en afgevaardigden van de

examencommissies van de hogescholen stellen deze vast. Mocht een student

ondanks dit zorgvuldige proces het niet eens zijn met de uitslag, dan kan hij tegen

de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dit dient een student te doen binnen

zes weken na de bekendmaking van de uitslag bij de toegankelijke faciliteit van

de eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen

opleiding.
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Bijlage

Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen
Onderwijs- en examenregeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen,

hierna ook te noemen: Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen

Studiejaar 2020-2021

Onderdeel 1: Algemeen

Algemeen: geldt voor opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs en leraar

basisonderwijs, hierna ook te noemen tweedegraadslerarenopleidingen en pabo.

Inleiding

De hogescholen met lerarenopleidingen ontwikkelen onder de naam

Programma 10voordeleraar gezamenlijk kennisbases en kennistoetsen.

Het bureau 10voordeleraar (onderdeel van de Vereniging Hogescholen) is

door de lerarenopleidingen belast met de organisatie rond de kennisbases,

toetsvragen, de landelijke kennistoets, de totstandkoming van de uitslag en

de rapportage over de uitslag. De landelijke kennistoetsen worden op de

hogescholen afgenomen. De hogescholen met lerarenopleidingen en de

organisatie 10voordeleraar zorgen samen met externe deskundigen voor dat de

landelijke kennistoetsen objectief en betrouwbaar zijn.

Om te zorgen dat studenten en cursisten, bij welke hogeschool zij hun opleiding

ook volgen, dezelfde kansen hebben, hanteren alle hogescholen dezelfde regels

zoals opgenomen in deze Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen.

Hierin staan de relevante regels voor studenten en cursisten met betrekking

tot aanmelding, deelname, uitslag en voorwaarden. Een belangrijke verdere

uitwerking van de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen vormt de

toetsgids. Hier staan bepalingen in inzake de publicatie van toets- en inzagedata,

inhoud van de landelijke kennistoets, voorbereiding, regels en instructies bij

afname, onregelmatigheden en fraude. Deze wordt per studiejaar voor elk vak

gepubliceerd op https://www.10voordeleraar.nl.

Voor de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen gaan de bepalingen van de

Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen boven de regels die gelden

voor de overige toetsen van de opleiding.

Met betrekking tot deze Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen

is een bindingsbesluit genomen in de Algemene Vergadering Vereniging

Hogescholen van 3 april 2020.

Regels voor aanmelding, deelname en uitslag

1. Een student meldt zich bij de eigen opleiding digitaal aan voor deelname aan

de kennistoets en ontvangt daarvan een bevestiging.

24

https://www.10voordeleraar.nl


Lerarenopleiding basisonderwijs  - Toetsgids Nederlands

2. In het geval een aangemelde student niet deelneemt aan de toets dan geldt

de aanmelding als een toetsdeelname.

3. De landelijke kennistoetsen worden op de hogeschool en alleen in

digitale vorm afgenomen. 10voordeleraar voorziet niet in een alternatieve

toetsingsvorm. Het afnamesysteem van 10voordeleraar beschikt over een

faciliteit waardoor de lettergrootte en het contrast van het beeldscherm

vergroot kunnen worden. Voor studenten met een handicap of chronische

ziekte kan de examencommissie verzoeken de tijdsduur van de toetsafname

te verlengen. Het verzoek tot tijdsduurverlenging moet gelijktijdig met de

aanmelding ingediend worden.

4. Ten aanzien van de geldigheid van de uitslag van de landelijke kennistoetsen

en de internationale taaltoetsen geldt artikel 7.10 lid 4 WHW.

5. De opleiding ontvangt van 10voordeleraar uiterlijk 21 werkdagen na afloop

van de toetsperiode een overzicht van de resultaten (inclusief een cijferlijst)

van de studenten die hebben deelgenomen aan de toets. De opleiding deelt

de student uiterlijk drie werkdagen nadat de hogeschool het overzicht van

de resultaten van 10voordeleraar heeft ontvangen het behaalde cijfer mee.

10voordeleraar hanteert voor het bepalen van werkdagen en vakantieweken

het schoolvakantieoverzicht, zoals dat jaarlijks wordt gepubliceerd op

de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

schoolvakanties/. Zaterdagen gelden niet als werkdag.

6. Nadat de uitslag van een landelijke kennistoets bekend is gemaakt,

kunnen studenten die hun toets willen inzien zich aanmelden via

www.10voordeleraar.nl. De inzage vindt plaats op een locatie en op data die

door 10voordeleraar worden vastgesteld. De reiskosten voor de inzage komen

voor rekening van de student.

7. Beroep: Studenten kunnen tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen.

Dat moet binnen zes weken na datum publicatie uitslag aan de student en wel

bij de ‘toegankelijke faciliteit’ (ook wel ‘Loket’ of ‘Klachtenloket’ genoemd) van

de eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen

opleiding.

Onderdeel 1a: Tweedegraadslerarenopleidingen

Specifiek: geldt voor de bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van

de tweede graad, hierna ook te noemen tweedegraadslerarenopleidingen.

Vooraf

1. Voor de tweedegraadslerarenopleidingen Nederlands, Engels, Duits, Frans,

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie,

Maatschappijleer, Gezondheidszorg en welzijn, Omgangskunde, Wiskunde,

Natuurkunde, Scheikunde en Biologie geldt het volgende: de vakdidactische

en vakinhoudelijke kennis waarover de startbekwame docent moet

beschikken, is vastgelegd in de kennisbases die landelijk zijn overeengekomen.
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2. Per studiejaar zijn er meerdere toetsrondes. Hogescholen die de

desbetreffende lerarenopleiding aanbieden, zijn verplicht ten minste twee

toetsrondes in een studiejaar te faciliteren. Toetsdata worden voor aanvang

van het studiejaar gepubliceerd.

3. Voor studenten Economie, Geschiedenis en Scheikunde, die het oude

onderwijsprogramma hebben gevolgd (kennisbasis 1.0) én in het vorige

studiejaar (2019-2020) de landelijke kennistoets hebben afgelegd, maar

niet behaald, wordt in oktober 2020 eenmalig een extra toetsmoment

georganiseerd. De landelijke kennistoets wordt bij deze oktoberafname

afgenomen op basis van de toetsmatrijs behorende bij kennisbasis 1.0.

Aanmelding geldt als een van de twee toetsdeelnames waar een student

recht op heeft conform artikel 4. De toetsafnames in december 2020, mei

en augustus 2021 zijn voor alle vakken, inclusief economie, geschiedenis

en scheikunde gebaseerd op de toetsmatrijs behorende bij kennisbasis

2.0, op basis waarvan met ingang van studiejaar 2017-2018 het onderwijs is

aangeboden.

Artikel 1

Voor de tweedegraadslerarenopleiding Nederlands, Engels, Geschiedenis,

Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Wiskunde en

Natuurkunde geldt dat een landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de

opleiding. Aan deze kennistoets is ten minste één studiepunt verbonden.1

a. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het

studiejaar 2011-2012 ingestroomd zijn. Alleen studenten vermeld in artikel 1 sub

b zijn uitgesloten van deelname.

b. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat

in de verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering

2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets.

c. Voor studenten die voor 2011-2012 zijn gestart met de betreffende opleiding,

maar hun inschrijving bij een opleiding hebben onderbroken door

uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde inschrijving als datum van

instroom.

Artikel 2

Voor de tweedegraadslerarenopleiding Duits, Frans, Maatschappijleer,

Omgangskunde, Gezondheidszorg en welzijn, Biologie en Scheikunde geldt

1 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid of
eenheid van leeruitkomsten. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid
of eenheid van leeruitkomsten.
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dat een landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding. Aan deze

kennistoets is ten minste één studiepunt verbonden.1

a. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het

studiejaar 2012-2013 ingestroomd zijn. Alleen studenten vermeld in artikel 2

sub b zijn uitgesloten van deelname.

b. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat

in de verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering

2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets.

c. Voor studenten die voor 2012-2013 zijn gestart met de betreffende opleiding,

maar hun inschrijving bij een opleiding hebben onderbroken door

uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde inschrijving als datum van

instroom.

Artikel 3

Er kan pas deelgenomen worden aan de landelijke kennistoets als de student:

a. het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd en

b. ten minste 65% van de studiepunten heeft behaald behorende bij de

onderwijseenheden van de kennisbasis en

c. deze studieresultaten in het cijferregistratiesysteem van de

studentenadministratie zijn verwerkt.

d. Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, geldt lid a van dit

artikel niet.

Artikel 4

Een student mag, mits voldaan is aan de voorwaarden voor deelname, elk

studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan een landelijke kennistoets. Het

meenemen van deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet

mogelijk.

Artikel 5

Vanaf het studiejaar 2013-2014 geldt voor de tweedegraadslerarenopleiding

Engels dat het behalen van het Certificate of Proficiency in English (CPE)

onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Vanaf het studiejaar

2015-2016 geldt voor de tweedegraadslerarenopleiding Duits, Frans en Spaans

dat een landelijk overeengekomen internationale toets onderdeel is van de

toetsing in het kader van 10voordeleraar. Het betreft achtereenvolgens het

Goethe-Zertifikat, de Test de Connaissance du Français (TCF) en het Diploma

1 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid of
eenheid van leeruitkomsten. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid
of eenheid van leeruitkomsten.
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de Español como Lengua Extranjera (DELE). Aan elke internationale toets is ten

minste één studiepunt verbonden.1

Er kan per studiejaar maximaal twee keer worden deelgenomen. Het meenemen

van deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet mogelijk.

Voor zover aan de orde, zijn de bepalingen uit de Inleiding en Onderdeel 1a

(specifiek: tweedegraadsopleidingen) van de Regeling landelijke kennistoetsen

van toepassing.

Voor studenten die eerder zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun

inschrijving bij een opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de

datum van hernieuwde inschrijving als datum van instroom. Er is niet voorzien

in een inzagemogelijkheid – voorzover van toepassing. De bepalingen van het

internationaal erkende instituut van toetsaanbieding gelden hier.

Onderdeel 1b: Lerarenopleiding basisonderwijs

Specifiek: geldt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, hierna ook te noemen

pabo.

Vooraf

1. Voor Wiskunde en Nederlands geldt het volgende: de vakdidactische en

vakinhoudelijke kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is

vastgelegd in de kennisbases die landelijk zijn overeengekomen.

2. Per studiejaar zijn er meerdere toetsrondes. De hogescholen die de opleiding

tot leraar basisonderwijs aanbieden, zijn verplicht voor studenten deelname

aan minimaal twee toetsrondes in een studiejaar te faciliteren. Toetsdata

worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd.

Artikel 1

Voor Wiskunde en Nederlands geldt dat een landelijke kennistoets onderdeel

uitmaakt van de opleiding. Aan iedere kennistoets is ten minste één studiepunt

verbonden.2

Artikel 2

Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het

studiejaar 2011-2012 ingestroomd zijn. Voor studenten die voor 2011-2012 zijn

gestart met de betreffende opleiding, maar hun inschrijving bij een opleiding

1 Een aantal hogescholen heeft gekozen de internationale taaltoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijs-
eenheid of eenheid van leeruitkomsten. In deze gevallen is de internationale taaltoets voorwaardelijk voor het behalen van
die onderwijseenheid of eenheid van leeruitkomsten.
2 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid of
eenheid van leeruitkomsten. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid
of eenheid van leeruitkomsten.
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hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde

inschrijving als datum van instroom.

Artikel 3

Er kan pas deelgenomen worden aan de landelijke kennistoets als de student:

Lid 1

a. het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd en;

b. alle onderdelen uit de kennisbasis beheerst en zich (voor nominale voltijd- en

deeltijdstudenten) in het derde studiejaar bevindt.

Lid 2

a. Opleidingen kunnen van artikel 3 lid 1 b) afwijken, indien kan worden

aangetoond dat nominale voltijd- en deeltijdstudenten alle studiepunten die

betrekking hebben op de kennisbasis, met uitzondering van het studiepunt

voor de landelijke kennistoets, hebben behaald, en deze studiepunten in het

cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt.

b. Nominale voltijd- en deeltijdstudenten die door de opleiding overeenkomstig

lid 2a in het tweede studiejaar worden aangemeld, kunnen deelnemen aan de

toetsperiode in mei/juni en/of augustus, indien de hogeschool deze periode

aanbiedt. Bij deelname in augustus wordt geen tweede toetsdeelname

voor deze landelijke kennistoets aangeboden in het zelfde studiejaar. De

eerstvolgende landelijke kennistoets van het volgende studiejaar waar de

student aan deelneemt, geldt als eerste toetsdeelname van dat studiejaar en

niet als tweede toetsdeelname van de landelijke kennistoets van het tweede

studiejaar.

Lid 3

Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, geldt lid 1a van dit artikel

niet.

Artikel 4

De studenten vermeld in artikel 2 mogen vanaf het derde studiejaar, mits voldaan

is aan de voorwaarden voor deelname zoals gesteld in artikel 3, per studiejaar

maximaal twee keer deelnemen aan de landelijke kennistoets. Het meenemen

van deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet mogelijk.

Artikel 5

Voor studenten die op basis van de Regeling landelijke toetsen 2019-2020

verplicht waren de Aptis-test af te leggen en niet met een voldoende hebben

kunnen afronden, wordt binnen de opleiding een passende, vervangende toets

aangeboden. Het is aan de opleidingen zelf om aan te geven welk cohort dit

betreft.
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