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Instaptoets Lerarenopleiding 
Educatieve Bachelor in Lager Onderwijs 

Thomas More Kempen 
Campus Vorselaar 

 
 

De Vlaamse overheid lanceert een verplichte, niet-bindende instaptoets voor de 

lerarenopleiding. 

 

Voor Lager Onderwijs bevat de instaptoets volgende onderdelen: 

• Frans (zowel lees- als luistervaardigheden worden getest) 

• Wiskunde (basiskennis wiskunde rond getallenkennis, bewerkingen, meten en 

metend rekenen, meetkunde en probleemoplossend denken)  

• Nederlands (correct taalgebruik, woordenschat, zinsconstructie, …) 

• Studievaardigheden- en motivatietest 

 

De toets is: 

• verplicht voor alle startende studenten. Bij je inschrijving dien je een bewijs van 

deelname voor te leggen. 

• géén toelatingsproef. Je kan, ongeacht het resultaat, altijd inschrijven.  

• bedoeld om je een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Dit beeld is 

noodzakelijk om te groeien als leerkracht.  

 

 

Praktisch 
 

• Je kan de instaptoets online maken op www.onderwijskiezer.be vanaf 22 april 

2020. 

• Het afleggen van de toets is gratis en kan van thuis uit gebeuren. Je kan de 

toetsonderdelen spreiden. Je hoeft dus niet alle onderdelen na elkaar te maken. 

• Na de toets kan je een bewijs van deelname downloaden. Dit bewijs heb je nodig 

om jezelf te kunnen inschrijven. 

 

 

Test afgelegd, wat nu? 
 

Mogelijk vallen voor jou de resultaten van de toets Frans, wiskunde en Nederlands een 

beetje tegen.  

Is dit zo voor jou het geval? Geen paniek. We zorgen voor de gepaste begeleiding: zowel 

tijdens de periode voorafgaand aan je inschrijving als tijdens je opleiding zelf. 

Ontdek hieronder ons aanbod! (Onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

 

http://www.onderwijskiezer.be/
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Voorafgaand aan de inschrijving in de opleiding 
 

WISKUNDE 

 

Je kan theorie herbekijken in volgende boeken: 

o Wiskunde= wijs! van Borgerhoff & Lamberigts (dit boek bevat ook een 

didactisch deel dat je in de opleiding verder kan gebruiken) 

o Wiskundewijzer voor het lager onderwijs (Van In) 

 

 

Je kan oefeningen maken die je terugvindt op volgende websites of in volgende 

boeken: 

o beter rekenen, een website met dagelijkse oefeningen op drie niveaus 

https://www.beterrekenen.nl/website/ 
o http://leestrainer.nl/CitoRekenen.htm 

o https://sites.google.com/site/oefensitekennisbasistoets/home 

o Basisvaardigheden Rekenen (Noordhoff Uitgevers) 

o Rekenen en wiskunde in de praktijk Kennisbasis (Noordhoff Uitgevers) 

o De Basis. Wiskunde voor de lagere school (Jeroen Van Hijfte en Nathalie 

Vermeersch, Acco, 2010) 

o De Basis. Oefeningen wiskunde voor de lagere school (Jeroen Van Hijfte, 

Acco, 2018) 

 

Je kan oefenen met verdiepingsmateriaal, bijvoorbeeld 'Sterk rekenwerk' of met 

materiaal van de methodes uit de lagere school voor de derde graad.  

 

Je kan ook oefenen met wiskundige en logische spellen van Thinkfun en Smartgames, 

waarbij je niveaus in volgorde doorloopt en je voor jezelf formuleert wat de strategie is 

die je toepast.  

 

 

Meer info? 

Veerle.Verhaegen@thomasmore.be 

 

 

FRANS 

 
Je kan oefeningen maken die je terugvindt op volgende websites of in volgende 

handboeken: 

o http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html 

o http://lexiquefle.free.fr/ 

o http://www.lepointdufle.net/ressources_fle_exercices_de_francais.htm 

o https://apprendre.tv5monde.com/fr 

o Eventail-Junior En Action (Van In) 

 

 

Meer info? 

Evelien.vanleuven@thomasmore.be  
 
 
NEDERLANDS 

 
Deze materialen kunnen je helpen om je taalvaardigheid te oefenen: 

 
• om je spelling te oefenen:   

https://www.beterrekenen.nl/website/
http://leestrainer.nl/CitoRekenen.htm
https://sites.google.com/site/oefensitekennisbasistoets/home
mailto:Ilse.Deboeck@thomasmore.be
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle_exercices_de_francais.htm
mailto:Evelien.vanleuven@thomasmore.be
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▪ (gratis) https://www.taaltelefoon.be/spellingtests  

▪ (dagelijkse test, gratis) 

https://www.beterspellen.nl/website/index.php?pag=2 

▪  (gratis) https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/  

▪ ‘Spellingwijzer Nederlands’, Intertaal, 2018, ISBN 

9789462931770 (8,50 euro)  

▪ digitaal woordenboek om de juiste schrijfwijze op te zoeken 

(gratis): https://woordenlijst.org/   

  

• om je academische woordenschat te oefenen (gratis):  

▪ https://www.cambiumnet.nl/theorie/woordenschat/moeilijke-

woorden/ 

▪ https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/  

  

• om je woordkeuze en stijl te oefenen (gratis):   

• https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/  

• https://www.taaltelefoon.be/woordkeuze-en-stijl  

  

• om je leesvaardigheid (begrijpend lezen) te oefenen (gratis of deels 

gratis):   

• oefeningen op signaalwoorden:  

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-

verbindingswoorden/ 

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-2-

verbindingswoorden/  

  

• oefeningen op tekstopbouw:  

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-5-

tekstopbouw/ 

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-6-

tekstopbouw/ 

  

• dagelijks de krant lezen en/of het nieuws volgen:   

▪ Metro: https://nl.metrotime.be   

▪ De Standaard: http://www.standaard.be   

▪ De Morgen: https://www.demorgen.be   

▪ Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be   

▪ De Tijd: https://www.tijd.be    

▪ Vrt News: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/  

 
 

Meer info? 

Elena.schutjes@thomasmore.be en vanessa.dockx@thomasmore.be  
 

 

  

https://www.taaltelefoon.be/spellingtests
https://www.beterspellen.nl/website/index.php?pag=2
https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/
https://woordenlijst.org/
https://www.cambiumnet.nl/theorie/woordenschat/moeilijke-woorden/
https://www.cambiumnet.nl/theorie/woordenschat/moeilijke-woorden/
https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/
https://www.taaltelefoon.be/woordkeuze-en-stijl
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-verbindingswoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-verbindingswoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-2-verbindingswoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-2-verbindingswoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-5-tekstopbouw/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-5-tekstopbouw/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-6-tekstopbouw/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-6-tekstopbouw/
https://nl.metrotime.be/
http://www.standaard.be/
https://www.demorgen.be/
https://www.nieuwsblad.be/
https://www.tijd.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/
mailto:Elena.schutjes@thomasmore.be
mailto:vanessa.dockx@thomasmore.be
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Zomercursus NIEUW! 
 
Kan je startniveau voor Frans en wiskunde nog wat opgekrikt worden?  

Is de kloof tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs voor jou erg groot? 

Neem dan deel aan onze zomercursus.  

 

Praktisch 
Deze cursus is voorzien voor studenten die instappen in de lerarenopleiding in Thomas 

More Turnhout, Vorselaar of Geel. Je kan aansluiten op campus Turnhout of campus 

Vorselaar. Het aanbod op beide campussen is hetzelfde. 

 

Campus Turnhout: 

14, 15 en 16 september 2020 

 

Campus Vorselaar: 

26, 27 en 28 augustus 2020 

 

Dag 1 = studievaardigheden, studerend leren, academisch Nederlands 

Dag 2 en dag 3 = Wiskunde en Frans 

 

Prijs 

Gratis voor studiekiezers die zich inschrijven in de lerarenopleiding van Thomas More 

Kempen 

 

Interesse? 

Je kan jezelf inschrijven via deze link: 

https://www.thomasmore.be/lerarenopleiding-de-kempen/zomercursus-lerarenopleiding  

 
 

  

https://www.thomasmore.be/lerarenopleiding-de-kempen/zomercursus-lerarenopleiding
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Tijdens de opleiding 
 

 
WISKUNDE 

 
• In het vak wiskunde 1 in de driejarige opleiding herhalen we basiskennis 

wiskunde. Je krijgt de kans om je inhoudelijke expertise terug aan te scherpen. Je 

krijgt 22 contacturen. Dit vak loopt tijdens het eerste semester, met 

examenkansen in oktober, januari, maart/april en augustus. Je moet 70% scoren 

op het examen om een 10/20 te behalen. Het gaat dan ook om basiskennis die 

nodig is om tijdens je stages goede wiskundelessen te kunnen geven. Zodra je 

tijdens één van de examenkansen de norm behaalt, heb je de credit verworven en 

word je tutor van je medestudenten.  

 

Volgende inhouden komen aan bod: 

o Hs 1 : Verschillende getalsystemen en plaatswaardesysteem 

o Hs 2 : Deelbaarheidskenmerken, kleinste gemeenschappelijke veelvoud en 

grootste gemeenschappelijke deler 

o Hs 3 : Breuken, kommagetallen en percenten 

o Hs 4 : Schatten en hoofdrekenen 

o Hs 5 : Cijferen 

o Hs 6 : Meten en metend rekenen 

o Hs 7 : Meetkunde 

o Hs 8 : Logisch en wiskundig denken 

 

 

• Ondersteuningscursus wiskunde 

o Studenten die in januari niet slagen voor het examen, kunnen in het 

tweede semester deze cursus volgen.  

o Deze cursus gaat door op onze campus in Vorselaar. 

o De leraar traint, in kleine groep, de leerstofstukken die moeilijkheden 

opleverden.  

o Voor deze cursus betaal je inschrijvingsgeld (ongeveer 30 euro).   

o We zorgen ervoor dat dit in het rooster past, zodat je geen andere lessen 

moet missen. 

o Ervaring leert ons dat studenten die deelnemen aan deze cursus hun 

slaagkansen verhogen. 

 

 
FRANS 

 
• Om Frans te kunnen geven in de lagere school is het noodzakelijk dat je de 

inhouden van de lagere school perfect beheerst. Daar zetten we tijdens de 

opleiding erg op in: kunnen spreken over dagelijkse bezigheden van kinderen, 

school, spelen, eten en drinken, kleding, lichaamsdelen, dieren … 

Na het maken van de instaptoets van de Overheid krijg je meteen feedback in de 

vorm van een niveau. Tijdens de opleiding krijg je hierover meer informatie en 

krijg je feedback op maat over jouw resultaat. We bieden een gepast 

begeleidingsparcours aan. 

 

 

• Ondersteuningscursus Frans 

o Studenten die niet zo goed scoorden op de instapproef of studenten die 

onzeker zijn over het vak Frans, kunnen tijdens het jaar deze cursus 

volgen.  
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o Deze cursus wordt aangeboden door de opleiding zelf op campus 

Vorselaar. 

o Voor deze cursus betaal je inschrijvingsgeld (ongeveer 30 à 35 euro).   

o We zorgen ervoor dat dit in het rooster past, zodat je geen andere lessen 

hoeft te missen. De lessen gaan dus ’s avonds door. 

o Ervaring leert ons dat studenten die deelnemen aan deze cursus hun 

slaagkansen aanzienlijk verhogen. 

 

 
 

 
 
NEDERLANDS 

 
In het vak ‘Communicatieve en digitale vaardigheden’ krijg je de kans om te werken 

aan je vaardigheden op studentniveau. Daarnaast kan je oefenen aan de hand van de 

volgende materialen:  
  

• om je spelling te oefenen:   

• (met je eigen login) http://www.hogeschooltaal.be  

• (gratis) https://www.taaltelefoon.be/spellingtests  

• (dagelijkse test, gratis) 

https://www.beterspellen.nl/website/index.php?pag=2  

• (gratis) https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/  

•  ‘Spellingwijzer Nederlands’, Intertaal, 2018, ISBN 9789462931770 (8,50 

euro)  

• digitaal woordenboek om de juiste schrijfwijze op te zoeken (gratis): 

https://woordenlijst.org/   

  
• om je academische woordenschat te oefenen (gratis):  

• academisch taalgebruik (wetenschappelijke woorden) (inloggen met je 

thomasmoreaccount): https://ilt.kuleuven.be/practise/index.php   

• https://www.cambiumned.nl/theorie/woordenschat/moeilijke-woorden/  

• https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/  

  
• om je woordkeuze en stijl te oefenen:   

• (met je eigen login) – http://www.hogeschooltaal.be   

• (gratis) https://www.taaltelefoon.be/woordkeuze-en-stijl  

• (gratis) https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/  

  
• om je leesvaardigheid (begrijpend lezen) te oefenen:   

• oefeningen op signaalwoorden (gratis):  

▪ (inloggen met je thomasmore-account): 

https://ilt.kuleuven.be/practise/index.php  

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-

verbindingswoorden/ 

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-2-

verbindingswoorden/  

  
• oefeningen op tekstopbouw (gratis):  

▪ (inloggen met je thomasmore-account): 

https://ilt.kuleuven.be/practise/index.php  

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-5-tekstopbouw/  

▪ https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-6-tekstopbouw/  

 

• dagelijks de krant lezen en/of het nieuws volgen:   

https://www.taaltelefoon.be/spellingtests
https://www.beterspellen.nl/website/index.php?pag=2
https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/
https://woordenlijst.org/
https://ilt.kuleuven.be/practise/index.php
https://www.cambiumned.nl/theorie/woordenschat/moeilijke-woorden/
https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/
http://www.hogeschooltaal.be/
https://www.taaltelefoon.be/woordkeuze-en-stijl
https://www.taalwinkel.nl/alle-testen/
https://ilt.kuleuven.be/practise/index.php
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-verbindingswoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-verbindingswoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-2-verbindingswoorden/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-2-verbindingswoorden/
https://ilt.kuleuven.be/practise/index.php
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-5-tekstopbouw/
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-6-tekstopbouw/
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▪ Metro: https://nl.metrotime.be   

▪ De Standaard: http://www.standaard.be   

▪ De Morgen: https://www.demorgen.be   

▪ Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be   

▪ De Tijd: https://www.tijd.be    

▪ Vrt News: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/  

 
 

ALGEMEEN 

 
• Vanuit de dienst Studentenvoorzieningen Thomas More worden infosessies en 

trainingen gegeven rond specifieke thema’s: 

o Faalangst 

o Uitstelgedrag 

o Stressweerbaarheid en relaxatie 

o Piekeren 

o Assertiviteit 

o Sta in je eigen kracht 

o Sombere stemming 

 

 

• We voorzien ook een ondersteuningscursus voor TAAL, MUZIEK en 

EXPRESSIE. 

o Deze cursus wordt aangeboden door onze opleiding zelf. We werven 

hiervoor een externe professionele lesgever voor aan. De cursus gaat door 

op campus Vorselaar. 

o Voor deze cursus betaal je ongeveer 30 à 35 euro.   

o We zorgen ervoor dat dit in het rooster past, zodat je geen andere lessen 

hoeft te missen. Dit kan ook in de avonduren zijn. 

 

 

• Studiebegeleiding vanuit de lerarenopleiding 

Scoorde je niet zo goed op de studievaardigheden- en motivatietest? Onder 

leiding van een ervaren studiecoach voorzien we binnen de lerarenopleiding 

sessies in groep rond volgende thema’s: studiebegeleiding, uitstelgedrag, 

faalangst, stress, … 

Eerder nood aan een individueel gesprek? Ook dat kan!  

 

• Canvas 

Op ons digitaal leerplatform Canvas vind je een groot aanbod aan extra 

oefeningen voor Frans en wiskunde. Je kan bovendien altijd terecht bij de 

vakdocenten voor vragen. 

 

 

 

  

https://nl.metrotime.be/
http://www.standaard.be/
https://www.demorgen.be/
https://www.nieuwsblad.be/
https://www.tijd.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/
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Voor al je vragen kan je ook bij ons terecht: 
 

 

Leen Thijs  

• Opleidingsmanager campus Vorselaar 

• 014/50 81 66 of 0478/65 82 53 

• Leen.Thijs@thomasmore.be  

 

 

Mieke Van Camp 

• Zorgcoördinator campus Vorselaar 

• 014/50 81 60 

• Mieke.Vancamp@thomasmore.be  

 

 

 

mailto:Leen.Thijs@thomasmore.be
mailto:Mieke.Vancamp@thomasmore.be

