
JIJ! is een merk vanToetsen om van te leren

Handreiking 
Toetsplannen  ISK 
Om je te ondersteunen bij de inzet van de intake- en voortgangstoetsing hebben wij een vernieuwde blauwdruk gemaakt van 
de toetsen, die in te zetten is binnen de ISK. Er zijn 7 toetsplannen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als richtlijn voor de 
inzet van de toetsen. De toetsplannen zijn gekoppeld aan de route en het uitstroomprofiel van de leerlingen. Deze uitstroom-
profielen zijn leidend voor de afname van toetsen in JIJ!.
De toetsplannen zijn te vinden achter de verschillende tabbladen in het Excel-bestand:

We zijn uitgegaan van de gemiddelde verblijfsduur van 20 maanden onderwijstijd in Nederland op de ISK. Deze tijdsduur  
hebben we verdeeld in 2 fases van elk 5 maanden instroom en in 2 fases van elk 5 maanden uitstroom. In Route 3.1 en 3.2 
hanteren we een kortere tijdsduur in de instroom, omdat deze leerlingen de vereiste tussentermen van deze fase over het 
algemeen sneller behalen. In de desbetreffende toetsplannen zie je deze verschillen terug in het moment van de afname. Ons 
advies is om de toetsen pas vanaf de aangegeven momenten in te zetten om onnodig toetsen en toetsfrustratie bij de leerlin-
gen te voorkomen. 

De afname 
Omdat de leerlingen op verschillende momenten in de ISK instromen, kent iedere leerling zijn eigen tijdsduurvariant,  
waarbinnen hij de tussen- en streefdoelen in zijn leertraject zal moeten behalen. 
Op basis van de startdatum en de tijdsduurvariant kun je een individueel toetsplan voor elke leerling opstellen, waarmee je de 
voortgang groeigericht, efficiënt en flexibel kunt monitoren en sturen.

Doortoetsen
We adviseren alleen direct door te toetsen op een hoger niveau binnen dezelfde vaardigheid als je concludeert dat de  
afgenomen toets te gemakkelijk is geweest. Dit zie je aan de korte afnametijd en een hoog percentage juiste antwoorden op 
de toets (hoger dan 95%).

De inzet van F- toetsen Taal
In de vernieuwde blauwdrukken zijn de F-toetsen Taal niet meer  
opgenomen, omdat deze toetsen niet aansluiten bij het tweede taal-
verwervingsproces van de ISK-doelgroep, waarin zij bij instroom in de 
vervolgtrajecten nog volop zitten. We adviseren binnen vervolgopleidin-
gen voor ex-ISK-leerlingen een geleidelijke overgang van de ERK-toetsen 
naar de F-toetsen Taal. Zo kunnen zij gedifferentieerd ondersteund 
worden en geleidelijk ingroeien in het Nederlandse taalonderwijs. 

Taalloze rekentoetsen 
Op vraag van ISK-scholen zijn in het Toetsplatform JIJ! twee varianten van 
de Taalloze rekentoets opgenomen. De oorspronkelijke taalloze reken-
toets (2015) is vernieuwd en op verzoek van ISK-scholen is er eveneens 
een tweede variant van deze toets (2019) beschikbaar in het platform JIJ!. 

• Route 1 Toetsplan praktijkonderwijs-(begeleid)werk-inburgering
• Route 2.1  Toetsplan vmbo-b
• Route 2.2 Toetsplan mbo-entree/mbo2
• Route 3.1 Toetsplan mbo-3, havo-vwo-onderbouw
• Route 3.2 Toetsplan mbo-4, havo-vwo-bovenbouw, vavo, hbo-S
• Route 3.3 Toetsplan vmbo kader/gl/t/-onderbouw
• Route 3.4 Toetsplan vmbo kader/gl/t/-bovenbouw
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Woordenschattoets ISK
De ISK-woordenschattoetsen meten de beheersing van de woorden uit sluis 1 uit de Streefwoordenlijst van Hacquebord,  
Alberts en Andringa [1]. In de Streefwoordenlijst staan de meest voorkomende woorden in de eerste twee jaren van het reg-
uliere voortgezet onderwijs. De woorden uit sluis 1 zijn naar complexiteit verdeeld over drie verschillende toetsen. Ervarings-
deskundigen uit het ISK-veld zijn betrokken om te komen tot een verdeling van sluis 1 over drie subniveaus. Hen is gevraagd  
de woorden uit sluis 1 te verdelen over 3 subniveaus. Daarbij lieten ze meewegen hoe frequent leerlingen in aanraking komen 
met het woord, maar ook hoe noodzakelijk het is voor een voldoende functioneren in het Nederlandstalige onderwijs.

Intake-instrument EOA
Het intake-instrument EOA is een apart toetspakket dat je kunt aanschaffen om in de intake het instroomniveau van de  
EOA leerlingen vast te stellen. Het intake-instrument EOA bestaat uit de toetsen: Gespreksleidraad, Tempo Lezen, Leerbaar-
heidstoets, Alfa a, Alfa b, Alfa c en de Taalvaardigheidsschatter.  
Via onze website www.bureau-ice.nl/nt2/intake-instrument-eoa/ kun je meer informatie vinden over dit toetspakket.

Taalvaardigheidsschatter
Deze toets kun je vinden in het intake-instrument EOA en meet de lees- en schrijfvaardigheid van de leerling.

Gespreksleidraad 
Deze toets kun je vinden in het intake-instrument EOA en meet de luister- en gespreksvaardigheid van de leerling.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het JIJ! team van Bureau ICE via jij@bureau-ice.nl  
of tel. 0800 - 556 9800.
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