Toelatingsonderzoek HBO
Inleiding
Het toelatingsonderzoek HBO is bedoeld voor iedereen ouder dan 21 jaar die niet aan de
toelatingseisen voor een HBO opleiding voldoet. Het toelatingsonderzoek is bedoeld om te
onderzoeken of je voldoende toont geschikt te zijn voor deelname aan een HBO opleiding.
Daarnaast is het van belang dat je voldoende beheersing hebt van de Nederlandse taal. Op basis van
een positieve uitslag kun je alsnog deelnemen.
Aanpak
Het toelatingsonderzoek bestaat uit vier online tests waarvoor je beperkte tijd hebt. Per test wordt
de tijd aangegeven. De tests hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Logisch taalinzicht:
De analyse Logisch taalinzicht bestaat uit 20 vragen. In deze analyse krijg je per vraag een
combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Ook
wordt er een woord getoond die zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica als
het eerste woordpaar. Onderzocht wordt in hoeverre je de taal begrijpt, kunt gebruiken en er
logisch mee kunt redeneren.
Logisch cijfermatig inzicht:
De analyse Logisch cijfermatig inzicht bestaat uit 39 rekenproblemen met elk vijf
antwoordalternatieven. De rekenproblemen bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen, en
vermenigvuldigingen. Snelheid is van groot belang bij deze analyse. De rekenproblemen beginnen
relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid.
Rekenvaardigheid:
De analyse Rekenvaardigheid bestaat uit 26 series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn
geordend. Het doel is dat je ziet dat de systematische verandering in een reeks kan ontstaan door
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Soms komen twee of meer hiervan tegelijk in een
reeks voor. De reeks wordt steeds met 1 getal voortgezet. Je moet dan bij elke opgave 1 antwoord
selecteren.
Controleren:
De analyse Controleren bestaat uit 100 paren van betekenisloze combinaties van cijfers en letters
(LSDDPASD - LSDPPASD). Je moet aangeven of de combinaties voor en na het streepje hetzelfde
zijn. Kandidaten krijgen vier minuten om de analyse te doen. Behalve snelheid meet deze test ook
nauwkeurigheid, en vooral het onder tijdsdruk nauwkeurig werken.
Uitslag
Je ontvangt binnen een week na de test de uitslag in de vorm van een schriftelijke terugkoppeling.
De scores worden weergegeven in een relatieve verdeling, waarbij je score wordt vergeleken met
de normgroep HBO, waarbij de drempel gelijk is aan het niveau van studenten die wel aan de
toelatingseisen voldoen.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor een toelatingsonderzoek door een e-mail te sturen naar info@sodnext.nl
Voorbereiding en start
Je ontvangt na aanmelding en betaling een uitnodiging met een inlogcode, waarmee je direct aan
de slag kunt. Je kunt je voorbereiden op het onderzoek door te oefenen aan de hand van
bijvoorbeeld rekenboeken.
Kosten
Het toelatingsonderzoek kost € 125,- vrij van BTW.
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