Handleiding toetsen
Algemeen.
Het toetsmateriaal bestaat uit twee onderdelen:
1. Intaketoetsen.
2. Afsluitende eindtoetsen.

1.

Intake.

De intaketoetsen bepalen of de cursist een onderdeel nog moet volgen of nog iets moet herhalen.
Tijdens de intake neem je altijd de intaketoets 1: Vingerspelling en intaketoets 3: Basiswoordenschat af. Op het moment dat een cursist geslaagd is voor deze beide intaketoetsen, ga je over
tot het afnemen van de intaketoets 2: Vingerspelling en intaketoets 4: Basiswoordenschat. Deze
toetsen 2 en 4 zijn qua moeilijkheidsgraad gelijk aan de toetsen waarmee je de onderdelen
Vingerspelling en Basiswoordenschat afsluit. Als de cursist hiervoor slaagt, ga je over tot het
afnemen van de intaketoets 5: Thema’s. In het geval dat de cursist ook hiervoor slaagt ga je over
tot het afnemen van de intaketoets 6: Thema’s. Mocht de cursist ook hiervoor slagen, dan is zijn
niveau te hoog voor dit materiaal.
Overzicht intake toetsen.
Naam toets.

Wanneer te gebruiken in de intake.

Intaketoets 1: Vingerspelling.

Altijd afnemen.

Intaketoets 2: Vingerspelling.

Afnemen indien intaketoets 1 voldoende is gemaakt.

Intaketoets 3: Basiswoordenschat.

Altijd afnemen.

Intaketoets 4: Basiswoordenschat.

Afnemen indien intaketoets 3 voldoende is gemaakt.

Intaketoets 5: Thema’s.

Afnemen indien intaketoets 1 t/m 4 voldoende gemaakt is.

Intaketoets 6: Thema’s.

Afnemen indien intaketoets 1 t/m 5 voldoende gemaakt is.

2. Afsluitende toetsen bij het materiaal.
De onderdelen Vingerspelling en Basiswoordenschat worden elk afgesloten met een eindtoets.
Ook ieder Thema wordt afgesloten met een toets. Deze toetsen bevinden zich achter het
betreffende materiaal. De toets bepaalt of iemand de stof beheerst of nog iets moet herhalen.
Als een cursist de stof heeft herhaald, dan neem je weer een eindtoets af. Je kunt hiervoor dan
de toetsen 2, 4 of 6 van de intake gebruiken.
De handleiding.
De handleiding voor alle intake- en eindtoetsen is gelijk.
Toetsresultaten.
De toetsresultaten kunnen worden bij gehouden op het hiervoor bestemde overzicht.
Dit overzicht is zowel voor de cursist als voor de docent. De cursist kan hierop zelf zien wat
hij/zij heeft gevolgd en wat hij/zij nog kan volgen.
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Handleiding toetsen.

Doel: cursist en docent kunnen zien wat de cursist al weet en wat de cursist nog
moet leren.
Instructie.
− Kopieer het overzicht voor de cursist en maak een kopie voor het dossier van
de cursist.
− Vul naam van de cursist in.
− Vul de naam van de intaker in.
− Vul de toetsdata in.
− Neem daar waar nodig de score over op het overzicht.

Doel: bepalen of de cursist de module moet doen of kan overslaan of eventueel
een gedeelte van de module moet oefenen.
Instructie.
− Kopieer de toetsbladen die bij de toets horen voor de cursist.
− Lees de instructie bij de vragen en volg deze op.
Beoordeling.
− Vink ja of nee af afhankelijk van het antwoord van de cursist.
− Lees bij beoordeling uitslag welk nummer je moet aanvinken.
− Neem de score over naar het blad “toetsresultaten”.

Doel: bepalen of de cursist de module beheerst of eerst nog iets moet herhalen
alvorens verder te gaan naar het volgende onderdeel.
Instructie.
− Kopieer de toetsbladen die bij de eindtoets horen voor de cursist.
− Lees de instructie bij de vragen en volg deze op.
− Neem de score over naar het blad “toetsresultaten”.
Beoordeling.
− Vink ja of nee af afhankelijk van het antwoord van de cursist.
− Lees bij beoordeling uitslag, welk nummer je moet aanvinken.
− Eindtoets onvoldoende: volg de instructies.
− Eindtoets voldoende: noteer de datum.
− Herkansing voldoende: noteer de datum.
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