
 
 

 

BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS (verkort traject) 
 

Pretesten basiskennis wiskunde en Frans 
 
 

INSTAPTESTEN OVERHEID 

De overheid verplicht kandidaten voor een Bacheloropleiding tot leerkracht om een instaptest te 

maken. Deze test is verplicht, maar iedereen mag nog steeds inschrijven voor deze opleiding, je 
moet alleen het bewijs meebrengen dat je de instaptest invulde.  

Voor wiskunde beantwoord je 20 vragen die gaan over de leerstof van het zesde leerjaar, op een 
pittig niveau. Omdat je destijds je getuigschrift van het lager onderwijs hebt behaald, mag je 
ervan uitgaan dat je deze vragen al hebt beantwoord. Het is wel al jaren geleden dat je uit het 

lager onderwijs vertrok, en in de tussentijd heb je misschien weinig gebruik gemaakt van de 
vaardigheden uit die wiskundelessen. Daarom is het ook mogelijk dat je slecht scoort op deze 
vragen. Dan weet je dat je leerinhouden van het lager onderwijs niet meer allemaal beheerst. 
Dat geldt voor de meeste mensen, als er zoveel jaar overheen gingen. 

In de opleiding voorzien we wiskundelessen over deze leerinhouden. 

Voor Frans beantwoord je meerkeuzevragen om je lees-en luistervaardigheden in kaart te 
brengen. Je krijgt verschillende leesteksten en luisterfragmenten. Het niveau van de vragen loopt 
geleidelijk op van eenvoudig naar moeilijk. Zorg dat je vooraf je geluidsinstallatie controleert en 

voorzie een headset. Het kan zijn dat je al jaren je Frans niet meer gebruikte. Het is echter niet 
de bedoeling dat je je op deze test voorbereidt. Aan de hand van deze test krijg je een idee van 
jouw competenties voor het vakgebied Frans.  

In de opleiding kan je, indien wenselijk, een CVO-traject volgen. Hierin wordt de basiskennis 
Frans voor het lager onderwijs opgefrist aan de hand van praktische oefeningen. Verder vindt er 

in september op de Geelse campus van Thomas More een zomercursus plaats. Indien je meer 
info wil, kan je deze terugvinden op de website. 

  

PRETESTEN OPLEIDING 

Bij aanvang van elk semester geven we jou de kans om deel te nemen aan een pretest over 
basiskennis van wiskunde en een pretest over basiskennis Frans. 

Deze testen zijn niet verplicht, maar kunnen je wel een voordeel opleveren. Deze testen komen 
overeen met de schriftelijke examens basiskennis. Slaag je hiervoor, dan mag je de score 
behouden voor het deel basiskennis uit het opleidingsonderdeel. Je mag er ook voor kiezen om 
het examen op het einde van het semester opnieuw af te leggen. Je behoudt (als je geslaagd 
bent!) de hoogste score. Je krijgt deze kans voor de basiskennis uit de opleidingsonderdelen 
wiskunde A en wiskunde B én voor Frans. Slaag je bij de pretesten voor basiskennis Frans 

(schriftelijk examen), dan moet je sowieso het mondeling examen Frans basiskennis nog 

afleggen. 

Je kan de pretesten van de opleidingsonderdelen apart afleggen op verschillende tijdstippen. Je 

legt bij voorkeur wiskunde A af voor wiskunde B.  

Voor deze testen moet je 70% van de punten behalen om een examenscore van 10 op 20 te 

krijgen.  

Wie wil kan zich dus vanaf nu voorbereiden.  



 
 

NIEUW vanaf 2019-2020!! Kans om het mondeling examen Frans (vaardigheden) 
vooraf te nemen! 

Ben je al geslaagd van de pretest Frans (schriftelijk examen), dan kan je ook deelnemen aan het 
mondeling examen Frans (vaardigheden). Dit wordt afgenomen op het moment dat andere 
studenten de schriftelijke pretest Frans afleggen. Slaag je voor dit mondeling examen, dan moet 
je van het onderdeel ‘basiskennis Frans’ niets meer afleggen tijdens de examenperiode. 

Voorbereiding basiskennis wiskunde:  

- Het boek 'Wiskundewijzer' van Van In is hierbij heel nuttig. Dit boek gebruik je ook in 
de opleiding. 

- Je kan gebruik maken van oefenmateriaal op deze site: http://www.sticordi.be/balov 
- Je kan werken met oefenmateriaal voor de derde graad van de lagere school, maar dan 

moet je het differentiatiemateriaal erbij nemen voor een goede voorbereiding. De test 

gaat zeker over een uitdagend niveau van het zesde leerjaar.  
- Je kan oefeningen maken die je terugvindt op volgende websites of in volgende boeken: 

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) 

o www.pabowijzer.nl  
-  

Voorbereiding basiskennis Frans:  

De schriftelijke test bestaat uit 2 delen :  

1. De kenniselementen Frans op het niveau van de basisschool (ERK-niveau A1): deze worden 
getest in de vorm van taaltaken rond bepaalde thema’s. Voor dit deel van de pretest is de norm 
om te slagen 8/10.  

Voorbereiding :  

o Handboeken ‘Eventail Junior En action’ (uitg. Van In) : hierin vind je voorbeelden van 
gesprekjes over deze thema’s (Eventail Junior En action 5, p.84-92, Eventail Junior En 
action 6, p.95-108). Ook vind je in deze handboeken woordenlijsten terug.  

o ‘Grammaire de base’ (Acco) behandelt de grammaticale items die behandeld worden in 
het lager onderwijs, ook didactische tips aangereikt. Dit boek gebruiken we ook in de 
opleiding. 

2.  De kenniselementen en vaardigheden op het niveau van de opleiding (ERK-niveau B1+ voor 
schriftelijke vaardigheden). Voor dit deel van de pretest is de norm om te slagen : 25/50 

Voorbereiding :  

o Op de volgende websites kan je je kennis van het ERK-niveau B1+ opfrissen: 

www.bonjourdefrance.com, www.françaisfacile.com, www.franel.eu, 
www.1jour1actu.com 

 

Wie kan deelnemen aan deze pretest? 

http://www.sticordi.be/balov
http://leestrainer.nl/CitoRekenen.htm
https://sites.google.com/site/oefensitekennisbasistoets/home
http://www.pabowijzer.nl/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.françaisfacile.com/
http://www.franel.eu/
http://www.1jour1actu.com/


 
Alle studenten die ingeschreven zijn in de verkorte opleiding tot leerkracht basisonderwijs op de 

campus in Vorselaar kunnen deelnemen aan de test. Je moet bij de afname beschikken over een 
geldige studentenkaart. Je moet tijdig inschrijven voor de pretest.  

De pretesten van het tweede semester nemen we af op maandag 10 februari 2020, je kan 
hiervoor inschrijven tot donderdagmiddag 30 januari 2020.  

• 8u30-11u: basiskennis wiskunde A 

• 11u30-14u: basiskennis wiskunde B 
• 14u30-17u: basiskennis Frans (schriftelijk examen) 

De pretesten mondeling Frans (enkel voor studenten die al geslaagd zijn voor de pretest Frans 
schriftelijk examen!), gaan door tijdens het schriftelijk examen Frans. Studenten die willen 
deelnemen aan dit mondeling examen, laten dit per mail aan de opleidingscoördinator weten 
(lore.staes@thomasmore.be). Ze krijgen dan de nodige informatie om zich voor te bereiden. 

Klik hier om in te schrijven voor de pretesten van maandag 10 februari 2020! 

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met de opleidingscoördinator: 

Lore Staes 

Lore.staes@thomasmore.be 

0492/15.71.49. 
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