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TITEL 1: ALGEMEEN 

 

 

Inleiding 

De hogescholen met lerarenopleidingen ontwikkelen onder de naam Programma 

10voordeleraar gezamenlijk kennisbases en kennistoetsen. 

Het bureau 10voordeleraar (onderdeel van de Vereniging Hogescholen) is door de 

lerarenopleidingen belast met de organisatie rond de kennisbases, toetsvragen, de digitale 

toets, de totstandkoming van de uitslag en de rapportage over de uitslag. De digitale toetsen 

worden op de hogescholen afgenomen. De hogescholen met lerarenopleidingen en de 

organisatie 10voordeleraar zorgen er samen voor dat de landelijke kennistoetsen objectief en 

betrouwbaar zijn.  

 

Om te zorgen dat studenten, bij welke hogeschool zij hun opleiding ook volgen, dezelfde 

kansen hebben, hanteren alle hogescholen dezelfde regels zoals opgenomen in deze Regeling 

landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen. Hierin staan de relevante regels voor studenten 

en cursisten met betrekking tot aanmelding, deelname, uitslag en voorwaarden.  

Een belangrijke verdere uitwerking van de Regeling landelijke kennistoetsen 

lerarenopleidingen vormt de toetsgids. Hier staan bepalingen in inzake de publicatie van 

toets- en inzagedata, inhoud van de landelijke kennistoets, voorbereiding, regels en 

instructies bij afname en onregelmatigheden (waaronder fraude). Deze wordt per studiejaar 

voor elk vak gepubliceerd op https://www.10voordeleraar.nl/ onder publicaties. 

 

Voor de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen gaan de bepalingen van de Regeling 

landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen boven de regels die gelden voor de overige 

toetsen van de opleiding.   

 

Met betrekking tot deze Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen is een 

bindingsbesluit genomen in de Algemene Vergadering Vereniging Hogescholen van 6 april 
2018. 
 

 

Regels voor aanmelding, deelname en uitslag 

1. Een student meldt zich bij de eigen opleiding digitaal aan voor deelname aan de 

kennistoets en ontvangt daarvan een bevestiging.  

2. In het geval een aangemelde student niet deelneemt aan de toets dan geldt de 

aanmelding als een toetsdeelname. 

3. De landelijke kennistoetsen worden op de hogeschool en alleen in digitale vorm 

afgenomen. 10voordeleraar voorziet niet in een alternatieve toetsingsvorm. Het 

afnamesysteem van 10voordeleraar beschikt over een faciliteit waardoor de lettergrootte 

en het contrast van het beeldscherm vergroot kunnen worden. Voor studenten met een 

handicap of chronische ziekte kan de examencommissie verzoeken de tijdsduur van de 

toetsafname te verlengen. Het verzoek tot tijdsduurverlenging moet gelijktijdig met de 

aanmelding ingediend worden. 

4. Ten aanzien van de geldigheid van de uitslag van de digitale kennistoetsen en de 

internationale taaltoetsen geldt artikel 7.10 lid 4 WHW. 

5. De opleiding ontvangt van 10voordeleraar 21 werkdagen na afloop van de toetsperiode 

een overzicht van de resultaten (inclusief een cijferlijst) van de studenten die hebben 

deelgenomen aan de toets. De opleiding deelt de student het behaalde cijfer mee uiterlijk 

https://www.10voordeleraar.nl/
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drie werkdagen nadat de hogeschool het overzicht van de resultaten van 10voordeleraar 

heeft ontvangen. 10voordeleraar hanteert voor het bepalen van wat werkdagen en 

vakantieweken het schoolvakantieoverzicht, zoals dat jaarlijks wordt gepubliceerd op de 

website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/. 

Zaterdagen gelden niet als werkdag. 

6. Nadat de uitslag van een landelijke kennistoets bekend is gemaakt, kunnen studenten die 

hun toets willen inzien zich aanmelden via www.10voordeleraar.nl 

De inzage vindt plaats op een locatie en op data die door 10voordeleraar worden 

vastgesteld . Bij de inzage is er geen inhoudelijke toelichting. De reiskosten voor de 

inzage komen voor rekening van de student. 

7. Beroep: Studenten kunnen tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dat moet 

binnen 6 weken na datum publicatie uitslag aan de student en wel bij de ‘toegankelijke 

faciliteit’ (ook wel ‘Loket’ of ‘Klachtenloket’ genoemd) van de eigen hogeschool conform 

de procedures en reglementen van de eigen opleiding. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/
http://www.10voordeleraar.nl/
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TITEL 2: LERARENOPLEIDING VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

 

Artikel 1 

1. Voor de tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, 

aardrijkskunde, algemene economie, wiskunde, geldt het volgende: de 

vakdidactische en vakinhoudelijke kennis waarover de startbekwame docent moet 

beschikken, is vastgelegd in de kennisbases die landelijk zijn overeengekomen.  

2. Per studiejaar zijn er twee toetsrondes. Deelname is verplicht voor alle hogescholen  die 

de desbetreffende lerarenopleiding aanbieden. Toetsdata worden voor aanvang van het 

studiejaar gepubliceerd.  

 

Artikel 2 

Voor de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, algemene 

economie en  wiskunde geldt dat een digitale kennistoets onderdeel 

uitmaakt van de opleiding. Aan deze kennistoets is één studiepunt verbonden. 1 

a.  Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 

2011-2012 ingestroomd zijn. Alleen studenten vermeld in artikel 1 sub b zijn uitgesloten 

van deelname.  

b.  Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de 

verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn 

uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets. 

c. voor studenten die voor 2011- 2012 zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun 

inschrijving bij een opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van 

hernieuwde inschrijving als datum van instroom.  

 

Artikel 3 

Voor het  vak Duits geldt dat een digitale kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding.  

Aan deze kennistoets is één studiepunt verbonden.2 

a.  Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 

2012-2013 ingestroomd zijn. Alleen studenten vermeld in artikel 2 sub b zijn uitgesloten 

van deelname.  

b.  Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de 

verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn 

uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets. 

c. voor studenten die voor 2012- 2013 zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun 

inschrijving bij een opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van 

hernieuwde inschrijving als datum van instroom.  

 

 

 

                                                
1 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere 

onderwijseenheid. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die 

onderwijseenheid. 

2 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere 

onderwijseenheid. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die 

onderwijseenheid. 
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Artikel 4 

1. Er kan pas deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als de student: 

a. de propedeuse heeft behaald en;  

b. de studiepunten heeft behaald van het vakinhoudelijke deel van het tweede jaar (36) en 

minimaal 10 studiepunten van het vakinhoudelijke deel van het derde jaar (behaalde 

studiepunten van het vierde jaar tellen niet mee);  

c. deze studiepunten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn 

verwerkt. 

2. Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, is het eerste lid, onderdeel a, niet 

van toepassing.  

 

 

Artikel 5 

Een student mag, mits voldaan is aan de voorwaarden voor deelname, elk studiejaar 

maximaal twee keer deelnemen aan een digitale landelijke kennistoets. 

Het meenemen van deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet mogelijk.  

 

Artikel 6 

Vanaf het studiejaar 2013-2014 geldt voor het vak Engels dat het behalen van het 

Certificate of Proficiency in English (CPE) onderdeel is van de toetsing in het kader van 

10voordeleraar. Vanaf het studiejaar 2015-2016 geldt voor het vak Duits, dat een landelijk 

overeengekomen internationale toets onderdeel is van de toetsing in het kader van 

10voordeleraar. Het betreft het Goethe-Zertifikat. Aan elke internationale toets is één 

studiepunt verbonden. 3 

 

 

 

                                                
3 Een aantal hogescholen heeft gekozen de internationale taaltoets deel uit te laten maken van een grotere 

onderwijseenheid. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die 

onderwijseenheid. 
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TITEL 3: PABO 

 

Artikel 1 

1. Voor de Pabo vakken rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt het volgende: de 

vakdidactische en vakinhoudelijke kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is 

vastgelegd in de kennisbases die landelijk zijn overeengekomen.  

2. Per studiejaar zijn er vijf  toetsrondes. De hogescholen die de opleiding tot leraar basisonderwijs 

aanbieden, zijn verplicht voor studenten deelname aan minimaal twee toetsrondes in een 

studiejaar te faciliteren. Dit wordt uitgewerkt in de Opleidingsgids. Toetsdata worden voor 

aanvang van het studiejaar gepubliceerd.  

Elke student krijgt in een cursusjaar per toets maximaal twee gelegenheden om deze  te 

maken. Er worden op onze Hogeschool vier toetsmomenten gepland in een cursusjaar (oktober, 

januari, maart/april en mei/juni). Je kunt zelf bepalen voor welke momenten je inschrijft.  

Wanneer je door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte, later halen van de propedeuse) na het 

toetsmoment van mei/juni nog geen of maar één mogelijkheid van een toetsafname gebruikt 

hebt, kun je bij de examencommissie voor  1 juli een verzoek indienen om deel te nemen aan 

een extra afname in augustus. Voor studenten uit het tweede jaar is deelname aan het 

afnamemoment in augustus uitgesloten.  Alleen na toestemming van de examencommissie kun 

je inschrijven voor het toetsmoment in augustus. 

 
 

Artikel 2 

Voor de vakken rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt dat een landelijke kennistoets 

onderdeel uitmaakt van de opleiding. Aan iedere kennistoets is één studiepunt verbonden.4  

 

Artikel 3 

Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 2011-2012 

ingestroomd zijn. 

Voor studenten die voor 2011- 2012 zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun 

inschrijving bij een opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van 

hernieuwde inschrijving als datum van instroom.  

 

 

Artikel 4 

Er kan pas deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als de student: 

1a.de propedeuse heeft behaald en;  

1b.alle onderdelen uit de kennisbasis beheerst en zich (voor nominale voltijd- en deeltijdstudenten) 

in het derde studiejaar bevindt. 

2a. Opleidingen kunnen van artikel 4 lid 1 b afwijken, indien kan worden aangetoond dat nominale 

voltijd- en deeltijdstudenten alle studiepunten die betrekking hebben op de kennisbasis, met 

uitzondering van het studiepunt voor de landelijke kennistoets, hebben behaald, en deze 

studiepunten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt. 

2b.Nominale voltijd- en deeltijdstudenten die door de opleiding overeenkomstig artikel 4 lid 2 a in 

het tweede studiejaar worden aangemeld, kunnen eenmalig deelnemen aan de toetsperiode in 

juni. Voor hen wordt geen tweede toetsdeelname voor deze landelijke kennistoets aangeboden 

in de periode juni-september. De eerstvolgende landelijke kennistoets van het volgende 

studiejaar waar de student aan deelneemt, geldt als eerste toetsdeelname van dat studiejaar en 

niet als tweede toetsdeelname van de landelijke kennistoets van het tweede studiejaar. 

3. Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, geldt lid 1a van dit artikel niet. 

 

Artikel 5 

De studenten vermeld in artikel 2 mogen vanaf het derde studiejaar, mits voldaan is aan de 

voorwaarden voor deelname zoals besteld in artikel 3, per studiejaar maximaal twee keer 

                                                

5 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid. In 

deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid. 
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deelnemen aan de landelijke kennistoets. Het meenemen van deelnamemogelijkheden naar een 

volgend studiejaar is niet mogelijk.  

 

 

 


