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Wat? Waarom?  

Voor wie? 



Wat niet! 

• Oriënteringstoets 
een oriënteringstoets peilt naar 

o de interesses 

o de intrinsieke capaciteiten, die los staan van vooropleiding 

o motivatie 

o studie-ijver 

• Toets om slaagkansen te voorspellen  
slaagkansen hangen af van veel parameters die niet op 1 dag te meten zijn: 

wiskundige voorkennis, academische taalvaardigheid, studie-ijver, 

zelfvertrouwen, motivatie, omgevingsfactoren,… 

• Toelatingsexamen 
studenten moeten kansen krijgen om te groeien, bij te spijkeren 
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Wat wel? 
• Vrijblijvende toets voor toekomstige studenten  

die peilt naar wiskundige voorkennis, redeneervaardigheid, 

abstractievermogen, ruimtelijk inzicht, combineren van 

vaardigheden,…  

o Inhoud = bouwstenen nodig om vakken te kunnen 

volgen in 1e bach 

o Vragen opgesteld en geselecteerd door een werkgroep 

(docenten/monitoren/assistenten) op basis van huidige 

knelpunten in 1e bach 

o Signaalfunctie 

• Welke zijn de nodige bouwstenen? 

• Heb ik als toekomstige student voldoende bouwstenen? 

Niet slagen op ijkingstoets: alarm moet afgaan 

• Geen garantie dat je met die bouwstenen ook iets zal bouwen 

(geen garantie op slagen) 
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Waarom? 

• studievoortgang te verbeteren zonder de kwaliteit aan te 

tasten door 

o Succesvolle studenten aan te moedigen. 

o De drempel om begeleiding te zoeken te verlagen voor 

zij die het nodig hebben. 

o Indien nodig snel te heroriënteren. 
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Voor wie? 

• Voor toekomstige studenten van universitaire opleidingen 

waarvoor een sterk wiskundige en/of wetenschappelijke 

vooropleiding verwacht wordt 
pilootversie  2012: Burgerlijk Ingenieur, Burgerlijk Ingenieur-Architect,  

Bio-Ingenieur, Wiskunde, Fysica 

6 



Conceptuele verdeling populatie met 

interesse in de opleiding 

20%<Q2<40

% 
Onderste 20% 

kwintiel Q1 

40%<Q4 

<60% 
60%<Q4<80

% 
Bovenste 20% 

kwintiel Q5 

Top 60% slaagt voor de ijkingstoets Onderste 20% 

gesprek 

Studiekeuze 

20% met 

repareerbare 

tekorten krijgt 

speciale begeleiding 

Studenten die twijfelen 

maar goed scoren, 

krijgen een bevestiging 

van hun potentieel en 

positieve stimulansen 
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Modaliteiten 



Modaliteiten  
• 4 u, op 1 dag 

• Meerkeuze-vragen 

o Snelle feedback aan grote groepen 

o Data-analyse met Print en Scan (DOeL) 

geeft inzicht aan de werkgroep 

• Geen rekentoestel, passer, schaar,… 

• Formularium 
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Profiel: rubrieken en moeilijkheidsgraad 

Moeilijkheids-

graad 

Redeneren Begrippen- 

kennis 

Wiskundige 

vaardigheden 

Ruimtelijk 

inzicht 

Modeleren en 

combineren 

* 

** 

*** 
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Voor iedere studierichting een profiel bepalen in de matrix 

Andere rubrieken nodig ?  

 Chemie, Academische taalvaardigheid, wetenschappelijk redeneren,… 

Keuze van moeilijkheidsgraad ? 

Dosering van de rubrieken ? 



Pilootfase 2011-2012 
• 30 Modelvragen 

o 954 studenten 1e bach (2 groepen; 15 vragen/groep) 

o Leerkrachten wiskunde SO werden bevraagd 

o Modelvragen werden uitgetest in enkele scholen (198 lln, 10 vragen) 

• Piloottoets op 4 juli 2012 (30 vragen) 

o Opvolging zomercursus/TTT/januari 2013 

• Toets september 2012 (17 vragen) 

o Heeft ons vooral geleerd dat de parate kennis in de zomer snel 

achteruit gaat. 

o Test vragen chemie (bio-ingenieur) 

 

3/4/2013 
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Voorbeeld 
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Voorbeeld 
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=GfEJNoPbGvU&feature=youtu.be&vq=hd720


Modelvragen: opinie leerkrachten 
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Bevraging bij 17 wiskundeleerkrachten SO 
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Modelvragen 
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R1, 15 vragen 

studenten 1 bach  

R2 
10 vragen 

lln SO 

R2, 15 vragen 

studenten 1 bach  



Resultaten pilootversie KU Leuven  
4 juli 2012 
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Feedback 
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Resultaten pilootversie KU Leuven  
4 juli 2012 

18 

De groep studenten die we niet terugvinden is heterogeen wat betreft hun score  

op de ijkingstoets. Het afradend effect was minimaal. 

 



Resultaten pilootversie KU Leuven  
4 juli 2012 
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IJkingstoets 

(116) 

Percentage wi 

(112) 

perc SO 

(109) 

algebra 0,512 0,418 0,492 

analyse 0,572 0,507 0,542 

mechanica 0,438 0,314 0,321 

scheikunde 0,531 0,364 0,446 

Correlatiecoefficienten met januari 2013 (Burgerlijk ingenieur) 



Resultaten pilootversie KU Leuven  
4 juli 2012 
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Opvolging 2013 (116 studenten burgerlijk ingenieur) 
• Q1: beste kwintiel→Q5:slechtste kwintiel 

• Q3: advies om modules zomercursus zelfstandig door te nemen 

• Q4: advies om verdere begeleiding te zoeken, bijv. zomercursus 

• Q5: advies om modules zomercursus zelfstandig door te nemen  
om daarna de zomercursus te volgen 

 

• Kleurcode op basis van score op 4 vakken (algebra, analyse,mechanica, scheikunde) 
• Na de “/” staat telkens het aantal dat de zomercursus gevolgd heeft  (42 studenten) 
 

 

  totaal rood oranje groen NA 

Q1 27/3 9/2 2/0 16/1   

Q2 26/7 6/0 10/3 10/4   

Q3 27/9 11/6 9/1 6/1 1/1 

Q4 17/11 6/3 7/6 4/2   

Q5 19/11 12/7 3/2 2/2 2/0 



Resultaten pilootversie KU Leuven  
4 juli 2012 
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Verder analyse Q5: 

Geen enkele student uit Q5 slaagde voor beide TTT’s 

Q5+ slagen voor 1 TTT: 6 (2/2 groen+2/2oranje+2/1rood) 

Q5+ niet slagen voor TTT’s: 12 (1/0NA + 10/6 rood+1/0 oranje) 

Q5+ NA voor TTT: 1/0  

 

  totaal rood oranje groen NA 

Q1 27/3 9/2 2/0 16/1   

Q2 26/7 6/0 10/3 10/4   

Q3 27/9 11/6 9/1 6/1 1/1 

Q4 17/11 6/3 7/6 4/2   

Q5 19/11 12/7 3/2 2/2 2/0 



Editie 2013 



Editie 2013 
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• Uitbreiding naar UGent en VUB 

• Uitbreiding naar meer opleidingen 

• Grotere opkomst en betrouwbaarder resultaat door toekenning van 

EVK  

(enkel KUL, burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect) 

• Feedback:  

o student meer zelf het resultaat laten interpreteren, afhankelijk van de eigen 

context 

o afzonderlijk feedback geven per categorie is statistisch irrelevant 

• Herkansing in september 

• Verder onderzoek naar ‘goede vragen’ door upper/lower-analyse op 

basis van januari-resultaten  

• Meer info: set.kuleuven.be/ijkingstoets 

 

 



Leden werkgroep 2012 

Joos Vandewalle1, Riet Callens1,2, Yolande Berbers1,2, Wim 

Dehaene1, Frank De Troyer1, Kathleen Geraedts1, Paul 

Igodt4, Arno Kuijlaars3, Johan Quaegebeur3, Erik Smolders5, 

Jos Vander Sloten1, Stefan Vandewalle1, An  

Vanfroyenhoven1, Veerle Vanhoof3, Carolien Van Soom3 

 

1Faculteit Ingenieurswetenschappen: burgerlijk ingenieur en 

burgerlijk ingenieur-architect, KU Leuven 
2LESEC 
3Faculteit Wetenschappen, KU Leuven 
4Subfaculteit Wetenschappen Kulak, KU Leuven 
5Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven 

 

 


