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Toelatingsexamens voor Studie in de Verenigde
Staten: TOEFL iBT en IELTS
Als aankomend student uit een niet-Engelstalig land en onderwijssysteem moet je naast algemene
toelatingstesten vaak ook een test afleggen om je Engelse taalvaardigheid aan te tonen. De meeste
Amerikaanse hoger onderwijsinstellingen vragen hiervoor een resultaat op de TOEFL. Een groeiend aantal
Amerikaanse universiteiten accepteert de IELTS in plaats van TOEFL.

De TOEFL iBT

van twintig minuten spreek je in een microfoon om de
vragen te beantwoorden. Het onderdeel heeft twee
gedeelten. De eerste opdracht vraagt om je mening te
geven over een bepaald onderwerp. Tijdens het tweede
onderdeel luister je naar of lees je een tekst. Je reageert
dan op de vraag door het onderwerp uit de tekst
mondeling samen te vatten of uit te leggen. Je hebt
maar vijftien tot dertig seconden de tijd om je voor te
bereiden op een antwoord, dus het is belangrijk
aantekeningen te maken tijdens het luisteren.
•
Schrijfvaardigheid: in hoeverre ben je in staat je
schriftelijk in het Engels uit te drukken. Dit onderdeel
bestaat uit twee opdrachten. Je schrijft een reactie
schrijven van 150 tot 225 woorden naar aanleiding van
een tekst die je beluisterd of gelezen hebt. Binnen
twintig minuten typ je je reactie op de computer.
Daarnaast moet je een essay schrijven over een
opgegeven onderwerp (dertig minuten).
Na het tweede onderdeel (luistervaardigheid) heb je een pauze
van tien minuten. Als je een vraag definitief beantwoord hebt, kun
je er niet meer naar terug om eventuele veranderingen aan te
brengen. Alleen bij het eerste onderdeel (leesvaardigheid) kun je
wel terug naar voorgaande vragen om eventuele veranderingen
aan te brengen.

Voor wie?
De Test of English as a Foreign Language of TOEFL (spreek uit:
‘toofel’) meet hoe vaardig je bent in het communiceren (in het
Engels) in een academische setting. De test is niet alleen bedoeld
om te laten zien hoeveel je van het Engels weet, maar juist ook
hoe goed je in staat bent te communiceren in het Engels op een
universiteit. De test bevat bijvoorbeeld een onderdeel
spreekvaardigheid en vragen waarbij je een stuk tekst leest of
naar een college luistert en daarop mondeling of schriftelijk moet
reageren. Alle studenten die zich aanmelden voor een opleiding
aan een Amerikaanse universiteit en waarvan Engels niet de
moedertaal is, moeten een Engelse taaltoets afleggen. Dit geldt
zelfs voor HBO en WO studenten Engels. Alleen voor kinderen
van Engelstalige ouders of voor mensen die meer dan twee jaar
volledig Engelstalig voortgezet of hoger onderwijs hebben
gevolgd, wordt soms een uitzondering gemaakt. Mocht je
vermoeden dat je wellicht vrijstelling van een Engelse taaltoets
kunt krijgen, informer hiernaar dan bij de universiteiten waar je je
wilt aanmelden.
Inhoud van de test
De TOEFL iBT is een internet-test die vier uur duurt en wordt
afgenomen in een testcenter via een computer. De test bestaat
uit vier onderdelen. Je mag gedurende de hele test aantekeningen
maken.
•

•

•

Scores
Voor elk onderdeel van de test krijg je een score op een schaal
van 0-30. Het onderdeel spreekvaardigheid kent een score van 04 punten. Op het onderdeel schrijfvaardigheid krijg je een score
van 0-5 punten. Deze twee scores worden ieder omgezet via een
berekening naar de schaal van 0-30. De eindscore wordt dus
gegeven op een schaal van 0-120. De TOEFL iBT scores zijn
maximaal twee jaar geldig.
De moeilijkheidsgraad van de test is vergelijkbaar met havo / vwo
eindexamens. Nederlanders scoorden over het algemeen heel
goed op de TOEFL iBT. Met een gemiddelde score van 100
(testjaar 2015) behoren ze zelfs tot de beste van de wereld.
Binnen vijftien werkdagen zijn je scores online beschikbaar via de
website van ETS:
http://www.ets.org/toefl. (“Get TOEFL iBT scores”)
ETS stuurt de uitslag ook per post naar je toe. Dit duurt minimaal
vier weken na het afleggen van je test. Daarnaast stuurt ETS je
score op naar vier door jou voorafgaand aan de test via je
account opgegeven universiteiten. Ook als de universiteiten je
aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren ze je testscore.

Leesvaardigheid: in hoeverre begrijp je Engelstalige tekst
en kun je hier vragen over beantwoorden. De
academische teksten zijn ongeveer 700 woorden. Het
onderdeel bevat ook een opdracht om de informatie te
categoriseren en samen te vatten. Afhankelijk van het
aantal teksten (drie tot vijf) en aantal vragen (36 tot 70)
heb je zestig tot honderd minuten de tijd voor dit
onderdeel.
Luistervaardigheid: in hoeverre versta je het Engels dat
in Noord-Amerika gesproken wordt. In de discussies en
colleges die je te horen krijgt, kun je ook verschillende
dialecten verwachten. Het onderdeel bestaat uit twee
gedeelten: colleges en presentaties van drie tot vijf
minuten en conversaties van drie minuten. Je hebt
zestig tot negentig minuten de tijd om de vragen in dit
onderdeel te beantwoorden.
Spreekvaardigheid: in hoeverre ben je in staat je
mondeling in het Engels uit te drukken. In dit onderdeel
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Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je
score naar meer dan vier universiteiten wordt opgestuurd, dan
kun je ook later nog via ETS je score laten opsturen. Hier zijn
extra kosten aan verbonden ($ 20 per instelling). Meer informatie
vind je op de TOEFL website.
Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële door ETS
direct aan hen opgestuurde uitslagen.

•

Voorbereiden
Maak een oefentest om te zien hoeveel voorbereiding je nodig
hebt om de TOEFL iBT met goed gevolg af te kunnen leggen. In
het documentatiecentrum van het Fulbright Center vind je
oefenboeken en cd-roms om de test te oefenen.
Daarnaast is het aan te raden een aantal andere websites te
bezoeken voor informatie over de nieuwe test en oefentesten af
te leggen. Wanneer je je registreert op de officiële ETS website,
krijg je toegang tot oefentesten.
Daarnaast kun je terecht voor oefenmateriaal of het volgen van
een MOOC op www.toeflgoanywhere.org

•

•

Scores
Ieder onderdeel krijgt een eigen score die dan gemiddeld wordt
in een eindscore op een schaal van 0-9. De IELTS Academic Test
scores zijn maximaal twee jaar geldig.
Binnen twee weken nadat je de test hebt afgelegd, ontvang je een
score report. Je scores zjin na 28 dagen online beschikbaar via de
website van IELTS:
https://www.ielts.org/book-a-test/getting-yourresults
Daarnaast stuurt IELTS je score op naar maximaal vijf door jou bij
het boeken van de test opgegeven universiteiten. Ook als de
universiteiten je aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren
ze je testscore. Mocht je nog niet weten waar je je wilt
aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vijf universiteiten
wordt opgestuurd, dan kun je ook later nog via IELTS je score
laten opsturen tegen een kleine vergoeding.
Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële door IELTS
direct aan hen opgestuurde uitslagen.

Zorg er in ieder geval voor dat je een duidelijk beeld hebt van de
verschillende soorten vragen die je kunt verwachten, zodat je
tijdens de test geen tijd verliest met het lezen van de instructies
bij de verschillende onderdelen.
Inschrijven
Het is verstandig je zo vroeg mogelijk aan te melden om de
TOEFL iBT af te leggen. Testcentra zitten snel vol. De test wordt
drie tot vier keer per maand aangeboden, op vrijdagen en
zaterdagen. Moet je je afspraak verzetten, dan kost dat $ 60. Na
twaalf dagen kun je eventueel opnieuw een test afleggen.
Voor de TOEFL iBT kun je je online aanmelden:
www.ets.org/toefl.
Daarnaast kun je je telefonisch aanmelden:
Prometric PTC Registrations Europe
Tel: 0320-239500
Betaling
Het afleggen van de TOEFL iBT kost $ 245.

Voorbereiden
De IELTS website biedt oefenmateriaal en via het IELTS testcenter
kun je extra materiaal aanschaffen.
Zorg er in ieder geval voor dat je een duidelijk beeld hebt van de
verschillende soorten vragen die je kunt verwachten, zodat je
tijdens de test geen tijd verliest met het lezen van de instructies
bij de verschillende onderdelen.

De IELTS Academic Test
Voor wie?
De International English Language Testing System or IELTS
Academic Test (spreek uit: ‘eyelts’) meet net als de TOEFL hoe
vaardig je bent in het communiceren (in het Engels) op
academisch niveau. De IELTS wordt in toenemende mate door
Amerikaanse universiteiten geaccepteerd als test om je
beheersing van het Engels aan te tonen, maar in de VS is TOEFL
vooralsnog de test waarmee universiteiten het meest vertrouwd
zijn. Mocht je voor de IELTS kiezen, kijk dan eerst of de
Amerikaanse universiteiten waarbij je je wilt aanmelden deze test
accepteren.

Inschrijven
Het is verstandig je zo vroeg mogelijk aan te melden. Testcentra
zitten snel vol. De test wordt ongeveer vier keer per maand
aangeboden. Er is geen wachttijd om de test nogmaals af te
leggen, hoewel de kans dat je je score verbetert klein is tenzij je
aanzienlijk beter de taal bent gaan beheersen voordat je de test
nogmaals aflegt. Voor de IELTS kun je je online of via een te
downloaden formulier aanmelden: http://www.ielts.org

Inhoud van de test
De IELTS Academic Test is een test die twee uur en 45 minuten
duurt en wordt afgenomen in een testcenter, op papier en
mondeling. De test bestaat in totaal uit vier onderdelen.
•

geven of iets waar of niet waar is. Je hebt per tekst 20
minuten.
Luistervaardigheid: in hoeverre versta je het Engels dat
in verschillende werelddelen gesproken wordt. Het
onderdeel bestaat uit vier gedeelten en beslaat
verschillende situaties, zoals het aanvragen van een
rijbewijs, het vragen van informatie, het bijwonen van
een presentatie of college. Je hebt dertig minuten de
tijd om de vragen in dit onderdeel te beantwoorden.
Spreekvaardigheid: in hoeverre ben je in staat je
mondeling in het Engels uit te drukken. Anders dan bij
de TOEFL doe je dit onderdeel met een examinator.
Het wordt opgenomen en duurt 12 tot 15 minuten.
Schrijfvaardigheid: in hoeverre ben je in staat je
schriftelijk in het Engels uit te drukken. Dit onderdeel
bestaat uit twee opdrachten die je handgeschreven
inlevert. Je hebt in totaal een uur de tijd.

Betaling
Het afleggen van de IELTS Academic Test kost € 215.

Leesvaardigheid: in hoeverre begrijp je Engelstalige tekst
en kun je hier vragen over beantwoorden. Je krijgt drie
teksten die afkomstig zijn uit studieboeken, kranten en
tijdschriften. Sommige vragen zijn multiple choice,
andere vereisen een kort antwoord of vragen je aan te
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