
 

De Instaptoets Lerarenopleiding is verplicht voor alle studenten die zich willen inschrijven in een Vlaamse 
lerarenopleiding. Voor de Bachelor Lager Onderwijs bestaat de Instaptoets uit vier onderdelen: 

• Studievaardigheden- en motivatietest (invultijd: 15 minuten) 
• Frans (invultijd: 75 minuten) 
• Wiskunde (invultijd: 45 minuten) 
• Nederlands (invultijd: 45 minuten) 

Meer info vind je via ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html. 

 

 

VOORBEREIDING INSTAPTOETS 
EDUCATIEVE BACHELOR LAGER ONDERWIJS 
CAMPUS DIEPENBEEK – CAMPUS DIEST – CAMPUS HEVERLEE 

VOORBEREIDING OP DE INSTAPTOETS 
Hieronder staan enkele tips en links voor oefenmateriaal om je voor te bereiden op de Instaptoets. Uiteraard bereid je 
jezelf hiermee ook al goed voor op heel wat inhouden die in de opleiding aan bod komen. 

 

FRANS 
Enkele interessante websites: 

• France Education International. Au service de l’éducation et du Français dans le monde. Van 
https://www.ciep.fr/delf-dalf: Hier vind je uitleg over de verschillende niveaus en zijn er oefeningen ter 
beschikking voor de verschillende vaardigheden op de verschillende niveaus. 

• ARTE. ARTE Journal junior. Van https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/: De actualiteit 
in korte reportages die je kan herbekijken en beluisteren, bedoeld voor de jongeren (junior!), dus niet te 
moeilijk qua taal. 

• TV5Monde. Apprendre le Français. Van https://apprendre.tv5monde.com/fr: De niveaus A1, A2, B1 en B2 
komen aan bod, veel lees- en luisteroefeningen. 

 

Een vreemde taal verwerf je uiteraard niet in enkele dagen, dus dit soort van oefeningen moeten best regelmatig en 
gedurende een lange periode gemaakt worden. Indien je niet goed scoort op de Instaptoets Frans, raden we je ook 
aan om je taalvaardigheid Frans verder op te frissen a.d.h.v. een handboek Frans uit de lagere school (bv. Quartier 
Etoile, Eventail-junior En Action, Passepartout, En Route, Super Max, ...). 

Tijdens het academiejaar kan je via het CVO een extra remediëringscursus Frans volgen. De inhoud van deze cursus is 
gericht op de leerstof van de lessen Frans in de opleiding. UCLL richt ook, in samenwerking met het Centrum voor 
Levende Talen in Leuven, een zomercursus Frans in. Deze vindt plaats tijdens de eerste week van september.  

https://ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://apprendre.tv5monde.com/fr


 

WISKUNDE 
Enkele interessante boekjes met herhaling van de leerstof Wiskunde voor de lagere school: 

• Van Hijfte, J., Vermeersch, N. (2010). De Basis: Wiskunde voor de lagere school. Leuven: ACCO. 

• Carbonez, M., De Baets, F., Govaert, E. (2010). Wiskundewijzer Lager onderwijs. Wommelgem: Van In. 

• Bronselaer, M., De Gendt, J., De Maesschalck, K., Smits, F., Van Den Bulcke, S., Verstocken, T., Vranckx, S. 
(2019). Wiskunde = Wijs. Gent: Borgerhoff & Lamberigts.  

• Ale, P., van Schaik, M. (2018). Rekenen en wiskunde uitgelegd. Bussum: Coutinho.  

 

Enkele interessante websites met oefenmateriaal: 

• Klascement. Oefen.be. Van http://oefen.be  

• Rekentoetsen. Wij helpen je door de rekentoets. Van http://pabotoetsen.webs.com/oefentoetsen.htm  

 

NEDERLANDS 
De instaptoets Nederlands draait vooral rond begrijpend lezen en begrijpend luisteren op eigen niveau. Om sterker te 
worden in begrijpend lezen en luisteren moet je vooral heel veel oefenen. Wij raden dan ook eerder meer algemene 
dingen aan zoals dagelijks de krant lezen (kwaliteitskranten zoals De Standaard of De Morgen), naar het nieuws kijken 
en luisteren, programma’s zoals De Afspraak of Terzake, de podcast van De Standaard en kinder- en 
volwassenliteratuur lezen. 

Daarnaast komt spelling ook beperkt aan bod, dus het herhalen van de spellingregels is uiteraard ook zeer zinvol, 
eventueel met volgende hulpmiddelen: 

• Taalunie (2015). Het groene boekje. Antwerpen: Van Dale. 
• Elsinga, H., van Putten, J. (2006). Struikelblokken. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. 

 

http://oefen.be/
http://pabotoetsen.webs.com/oefentoetsen.htm
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