“Een hele goede manier om
inzicht te krijgen in de keuzes
van jongeren en ze zorgvuldig te
begeleiden naar een opleiding.
De rapportage is voor ons ook de
basis voor de studieloopbaangesprekken.”
Pim Willems
Psycholoog NIP
Studenten Service Centrum, ROC Leiden

Intake MBO
Beter plaatsen, minder uitval!
Insight - Intake bewijst zich al meer dan 15 jaar als een goede voorspeller van de slaagkans in de beroepsopleiding.
Het is een uitstekend hulpmiddel ter ondersteuning van de plaatsingsbeslissing voor een opleiding en het vormgeven van
een begeleidingstraject.
De Intaketest is met afstand de meest gebruikte test in het MBO.

Insight - Intake:
1. helpt uitval voorkomen
2. ondersteunt begeleidingstrajecten
3. geeft vorm aan het onderwijsproces
4. wordt door meer dan 70% van de studenten in het MBO gemaakt
5. heeft referentie- en normgroepen op basis van meer dan 100.000 testen per jaar
6. is goedgekeurd door de COTAN.

Insight - Intake
De uitval van deelnemers in het MBO is nog steeds erg hoog. In
veel gevallen wordt de uitval veroorzaakt door meetbare
factoren die de school kan beïnvloeden.
Insight – Intake biedt een digitale infrastructuur met
hoogwaardige testinstrumenten. Hiermee kunt u uw
deelnemers online testen en de individuele slaagkans voor een

Taal- en rekentoets
Met deze toetsen kunnen de vaardigheden op diverse
deelgebieden gemeten worden. De taaltoetsen zijn
beschikbaar op de volgende niveaus: ‘op weg naar 1F’, 1F, 2F,
3F en 4F. De rekentoetsen op de niveaus: ‘op weg naar 1F’, 1F,
2F en 3F. Weet u niet welk niveau een deelnemer heeft? Door
het inzetten van de voorschatter ontstaat een adaptief systeem
waarmee automatisch de juiste toets wordt ingezet.

opleiding direct in beeld brengen.

Toets Engels
De Intaketest
De Intaketest geeft inzicht in diverse factoren van capaciteiten
(b.v. redeneervermogen en ruimtelijk inzicht) en
persoonlijkheid (b.v. doorzettingsvermogen en zorgvuldigheid).
Daarnaast brengt de Intaketest de extrinsieke factoren in beeld

De toetsen Engels zijn ontwikkeld in samenwerking met Anglia
UK en ingericht volgens de CEF/ERK. AMN biedt toetsen aan op
het niveau A1 tot en met B2 voor de onderdelen lezen,
luisteren en taalverzorging (Grammatica, Spelling en
Werkwoordspelling).

(b.v. vrijetijdsbesteding en thuissituatie).

Trainingen
De rapportage geeft een overzichtelijke weergave van de
gemeten factoren. Drijfveren, valkuilen en kwaliteiten komen
helder en eenduidig in beeld. De uitkomsten van de Intaketest
worden vertaald naar de leerbaarheid van de MBO
competenties en weergegeven in de Competentiesleutel. U
kunt hiermee vaststellen voor welke competenties de
deelnemer meer of minder aanleg heeft. Deze aanleg wordt

Voor een optimaal rendement van het gebruik van Insight
Intake biedt AMN verschillende trainingen aan. Per jaar
certificeren wij op die manier ruim 1000 professionals in het
gebruik van Intake.
• Interpretatietraining • Verdiepingstraining
• Managementtraining • Administratieve training
• Training ‘toepassen intakegegevens in de dialoog met de
student’

vergeleken met de eisen vanuit het kwalificatiedossier. Dit is
mogelijk voor alle erkende kwalificaties.
Past een opleiding niet bij de deelnemer of weet deze niet wat
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te kiezen, dan biedt de CompetentieMatch uitkomst. Deze
rapportage, die ook uit de Intaketest komt, brengt geschikte
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opleidingen in beeld op basis van individuele testresultaten.
De Intaketest geeft niet alleen inzicht in de resultaten van de
individuele deelnemers maar ook van groepen. Samen met de
managementrapportage levert dat interessante informatie op
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Ondersteunen

voor sturing van het onderwijsproces.
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De Intaketest kan worden gecombineerd met de
Beroepsbeeldtest, de taal- en rekentoets en de toets Engels.
Net als bij de Intaketest zijn zowel de individuele rapportages

De begeleidingsmatrix van de Intaketest

als de groepsrapportages direct na testafname beschikbaar en
geven duidelijke informatie.

Beroepsbeeldtest

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een presentatie of een pilot

De beroepsbeeldtest controleert of het beeld dat de deelnemer

starten? Neem dan contact met ons op:

van het toekomstig beroep heeft, overeenkomt met de

AMN

realiteit. Een niet reëel beroepsbeeld verhoogt de uitvalkans

De Wetstraat 1, 6814 AN Arnhem

significant.

026 3557333
info@amn.nl
AMN is Microsoft Certified Partner

> www.amn.nl

