ENTREETOETS
INLEIDING
Het afronden van de entreetoets is een voorwaarde om te kunnen worden ingeschreven voor een
schakelprogramma. Het resultaat van de entreetoets moet eerst gemaakt worden vóór je inschrijft voor een
programma. Je kunt voor de entreetoets niet zakken of slagen: je kunt dus altijd inschrijven, mits je de entreetoets
op een realistische wijze hebt uitgevoerd.
De bedoeling van de entreetoets is dat deze werkt als een self assessment. Het maken van de toets en het invullen
van de gegevens dient om aan jouzelf een zo goed mogelijk beeld te geven van je kansen om een schakelprogramma
te voltooien binnen de tijd die daarvoor staat. De feedback die je krijgt is natuurlijk een indicatie. Het is namelijk heel
moeilijk om studiesucces te voorspellen. Toch zijn er wel enkele factoren die je kunt meewegen. We gaan hierna kort
in op elk van de onderdelen van de entreetoets. Eigenlijk kunnen we beter spreken over assessement, want de
onderdelen 3. en 4. van de ‘toets’ zijn niet echt toetsonderdelen. De onderdelen zijn:
1.
2.
3.
4.

Taaltoets
Kennistoets
Gemiddeld cijfer hbo
Motivatie

(vraag 2 in de online Entreetoets)
(vragen 5 tot en met 34 in de online Entreetoets)
(vraag 3 in de online Entreetoets)
(vraag 4 in de online Entreetoets)

DE VIER TOETSEN
1. Taaltoets
Rechten is een opleiding waarin veel draait om taal, om analyseren van problemen en om redeneren. Wie de
Nederlandse taal niet goed beheerst, zal veel moeite hebben met de rechtenstudie. Bij het lezen van de studiestof
mis je soms de nuance en bij het schrijven kun je juridische zaken, die soms ingewikkeld zijn, minder goed uitleggen.
Maar het gaat nog verder: een schriftelijk stuk wordt vaak pas effectief als de structuur goed is. Als je niet goed bent
in analyseren (scheiden van hoofd‐ en bijzaken bijvoorbeeld), kun je geen goede structuur aanbrengen. Overigens
gaat de taaltoets vooral over de elementaire beheersing van het Nederlands, niet over structuur. Omdat er al een
goede taaltoets bestaat, verwijzen we je door naar die toets. Je moet de uitkomst daarvan in onze entreetoets
invoeren.
Ga voor de taaltoets naar http://www.hbotaaltoets.nl/ . De taaltoets die je daar vindt, bestaat uit acht onderdelen.
Daarvan maak je de volgende onderdelen:





spelling werkwoordsvormen
zinsbouw/stijl
grammatica: zinsontleding
grammatica: woordbenoeming

Iedere toets bestaat uit 20 vragen en na het afronden van iedere toets krijg je een uitslag. Zie hieronder. Noteer
deze uitslagen met vermelding van het gemaakte onderdeel op een stuk papier. Deze uitslagen moeten later
in vraag 2 van de kennistoets worden ingevuld.
Bijvoorbeeld:
spelling werkwoordsvormen
19 van 20 juist = 95%

2. Kennistoets
De kennistoets meet wat je nog weet van de stof. Als het goed is, liggen de uitkomsten van deze kennistoets en je
gemiddeld cijfer op het hbo in elkaars verlengde. We bedoelen daarmee dat wie hoog scoorde op het hbo
waarschijnlijk beter scoort op de kennistoets. De kennistoets geeft je een indruk van het niveau waarop de stof in de
propedeuse van de rechtenopleiding aan de OU wordt behandeld. De schakelcursussen zijn een behoorlijk niveau
hoger, namelijk het niveau van de bachelor ná de propedeuse. Het maken van deze toets is ook een moment om je
motivatie te testen. Als je het totaal niet kunt opbrengen om deze toetsen serieus te maken, met een wetboek erbij,
hoe lang denk je dan dat je het volgen van een schakelprogramma volhoudt? Als je er plezier in hebt en je laat
uitdagen om dit zo goed mogelijk te doen, ben je blijkbaar goed gemotiveerd.
De kennistoets bestaat uit 30 inhoudelijke vragen, 10 voor het vak Inleiding bestuursrecht, 10 voor Inleiding
privaatrecht en 10 voor Inleiding strafrecht.
Let op: in de entreetoets zijn de vragen 5. tot en met 35 de kennisvragen.
Na het beeindigen van de toets verschijnt er een advies en een uitslag. Je kunt nu de vragen en door jou gegeven
antwoorden nog inzien.
Klik vervolgens op de knop Afsluiten. Je kunt nu niet meer terug naar de vragen. De toets wordt nu automatisch
naar de Open Universiteit gestuurd.

3. Gemiddeld cijfer op hbo
Sommige universiteiten selecteren schakelstudenten op hun gemiddeld eindcijfer op het hbo. De reden is simpel: als
je op het hbo maar net meekwam, zijn je kansen op de universiteit laag. Anders gezegd: studenten die op het hbo
goed scoren hebben betere kansen op de universiteit. Ze beheersen de stof al beter en ze zijn blijkbaar beter in staat
om de andere manier van studeren op te pikken. Dat andere is dat de stof vaak op een wat meer abstracte manier
wordt behandeld, de behandeling vaak diepgaander is en dat er vaker onzekerheid is over wat een ‘juiste’ uitkomst
is. Noteer het gemiddeld eindcijfer hbo in vraag 3 van de entreetoets.

4. Beschrijf je motivatie
De mate van succes wordt misschien nog wel sterker bepaald door de discipline die je op kunt brengen en de kracht
van je motivatie, dan door intelligentie. Daarom vragen we je na te denken over je motivatie en die te beschrijven.
Beschrijf je motivatie in vraag 4 van de entreetoets.

NAAR DE ENTREETOETS
Klik hier voor de entreetoets.

