Taal- en
Rekentoets
Toets het referentieniveau Taal en Rekenen
Een goed taal- en rekenniveau is van belang. Niet alleen om een opleiding te kunnen volgen, maar ook om in de
werkomgeving goed te kunnen functioneren. Het toetsen van het taal- en rekenniveau kan op eenvoudige wijze online
plaatsvinden met de Insight Taal- en Rekentoetsen.

De Insight Taal- en Rekentoets:
1. bepaalt het niveau op basis van de referentiekaders van de commissie Meijerink
2. is eenvoudig online af te nemen
3. geeft direct na afname heldere individuele- en overzichtsrapportages
4. geeft input aan beleidsbeslissingen door overzichtsrapportages per groep en per school met uitgebreide
analysemogelijkheden op de verzamelde data
5. is methode-onafhankelijk
6. heeft automatische koppelingen met de meest gangbare schooladministratiesystemen of volgsystemen
7. heeft een eenvoudige planner voor het klaarzetten van toetsen
8. is te gebruiken bij de doorlopende leerlijnen, van 0F naar 3F
9. kent ook een basistoets voor deelnemers waarvoor 1F te moeilijk is.

Insight - Taal- en
Rekentoetsen
Met de onlinetoetsen wordt bepaald wat het niveau is
van de deelnemer. In de zeer duidelijke rapportage ziet
men snel aan welke onderdelen extra aandacht besteed
moet worden om mogelijke achterstanden in te kunnen
halen.

Online Rapportages
In heldere online rapportages worden het niveau en
de scores op de diverse deelgebieden inzichtelijk
gemaakt. De rapportages zijn direct beschikbaar na
afname van de toetsen. Naast de individuele rapportage zijn er overzichtsrapportages op groeps- en
schoolniveau. Toetst u meerdere keren per jaar, dan
ziet u in één oogopslag of er voortgang is geboekt.

Eenvoudig administratief systeem
Domeinen
Er zijn toetsen voor de volgende domeinen op
0F (basistoets), 1F, 2F en 3F.
Taal:
De toets omvat de onderdelen: luisteren, lezen,
taalbeschouwing / taalverzorging (grammatica, spelling
en werkwoordspelling), spreken en schrijven.
Rekenen:
De toets omvat vier domeinen: getallen, verhoudingen,
meten en meetkunde en verbanden.

Afname
Op het moment van toetsafname wordt de toets
random samengesteld uit een grote hoeveelheid items.
Elke deelnemer krijgt dus een andere toets.

Adaptief door Voorschatter
Wanneer men niet weet op welk niveau een taal- of
rekentoets moet worden gemaakt, kan de deelnemer de
Voorschatter maken. De voorschatter geeft direct een
indicatie van het reken- of taalniveau van de deelnemer
waarna het systeem automatisch en aansluitend de toets
op het juiste niveau klaarzet.
Als het niveau waarvoor getoetst gaat worden bekend is
kan men toetsen op elk specifiek niveau klaarzetten.
Twijfelt u aan het niveau, gebruik dan de adaptieve
route met de Voorschatter.

De toetsen zijn eenvoudig klaar te zetten in het
vernieuwde Insight. Door een koppeling met uw
schooladministratiesysteem te realiseren worden
deelnemers ingelezen en worden de rapportages
teruggezet.
De Insight Taal- en Rekentoetsen zijn uitstekend te
combineren met de Insight - Intaketest voor het MBO
en zijn al een onderdeel van Insight – Entree, LOB
voor het VMBO.

Prijs – onbeperkt toetsen voor een vaste
prijs per deelnemer
De actuele prijzen treft u aan op www.amn.nl. De
toetsen kunnen voor een lage basisprijs in een
schooljaar onbeperkt worden gemaakt.
Insight – Entree heeft de taal- en rekentoetsen al in
het pakket zitten.

Groot aantal afnames per jaar
Een groot aantal ROC’s en VO’s zetten de taal- en
rekentoetsen van AMN schoolbreed in. Wilt u weten
wie dit zijn, kijk dan op onze website www.amn.nl.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een presentatie of een pilot
starten? Neem dan contact met ons op:

Toets meerdere keren per schooljaar
De toetsen worden random gegenereerd uit een grote
database met genormeerde opgaven. Wanneer u
deelnemers meerdere keren per schooljaar op hun
voortgang wilt meten hoeft u zich dus geen zorgen te
maken over versies.
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