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Toelatingsexamens voor studie
in de Verenigde Staten: SAT en ACT en Subject
Tests
In het Amerikaanse onderwijssysteem is de kwaliteitscontrole niet centraal geregeld, noch federaal, noch
per staat. Er zijn meestal geen (regionale) centrale eindexamens. Om deze reden wordt de toelating tot een
universiteit vaak ook bepaald door de resultaten van één of meer gestandaardiseerde toelatingstesten.
Welke test(en) moet(en) worden afgelegd hangt af van de universiteit, van de studierichting, en het niveau
van de te volgen studie; bovendien stelt elke universiteit haar eigen eisen aan de te behalen testscore. In dit
informatieblad worden de SAT, de ACT en Subject Tests besproken.

De SAT en ACT
Voor wie?
Veel Amerikaanse universiteiten hanteren SAT of ACT scores als
één van de selectiecriteria voor hun bachelor studies. Kijk bij de
toelatingseisen van de universiteiten waarin je geïnteresseerd
bent of de SAT of ACT vereist zijn. De selectievere universiteiten
verlangen vaak van je dat je ook het optionele Writing deel aflegt,
dus houd daar rekening mee als je je plek reserveert.
Je hoeft maar een van deze testen af te leggen. Bekijk dus welke
je het beste ligt. Dat doe je bijvoorbeeld door online beschikbare
oefentesten te maken.
Ben je van plan een associate degree te behalen aan een tweejarige
instelling, ook wel bekend als community college, dan zijn de SAT
of ACT in de regel niet vereist.
SAT of ACT?
Met de invoering van de nieuwe SAT in maart 2016 lijken deze
twee testen steeds meer op elkaar. Belangrijk verschil is dat de
ACT een Science component in de test heeft verwerkt. De SAT
biedt dit niet. Een ander opvallend verschil is het aantal vragen
(SAT: 154, ACT: 215) en de hoeveelheid tijd die je per vraag
beschikbaar hebt (SAT: 1 minuut en 10 seconden, ACT: 49
seconden). Dat betekent dat je flink moet doorwerken tijdens de
ACT, maar tegelijkertijd door de hoeveelheid vragen en de
verdeling van behaalde punten over een relatief kleine
bandbreedte goede kans hebt op een prima score.
Veel scholieren leggen de test van hun keuze overigens twee maal
af. Idealiter 1 maal in het voorjaar van je vooreindexamenjaar en
een tweede keer in het vroege najaar van het eindexamenjaar.
Vaker mag ook, hoewel het goed is te weten dat je score met
twee testresultaten meestal representatief is voor hetgeen je
kunt behalen en je daarnaast ook tijd moet kunnen blijven
besteden aan school en aan het voorbereiden van je
aanmeldingen.

Testoptionele scholen
Een toenemend aantal universiteiten vereist van hun aankomend
studenten geen testscore van de ACT of SAT voor toelating. In
sommige gevallen verwacht men dan nog wel zo’n score van
studenten die in aanmerking willen komen voor een studiebeurs,
waarvoor (goede) testscores soms een criterium zijn. Een
overzicht van universiteiten die testoptional zijn vind je op
www.fairtest.org.
SAT: Inhoud van de test
De SAT is een schriftelijke meerkeuzetoets die drie uur duurt,
plus 50 minuten voor het optionele essay. De test bestaat uit de
volgende onderdelen:
•
leesvaardigheid (65 minuten)
•
schrijf- en taalvaardigheid (35 minuten)
•
wiskunde (deel met en deel zonder rekenmachine, 25
en 55 minuten)
•
Optioneel essay (50 minuten)
Scores
Je krijgt een samengestelde score tussen 400 en 1600 punten.
Je kunt je score direct kosteloos aan 4 universiteiten laten sturen
of op een later moment tegen een kleine vergoeding per
universiteit. Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële
direct aan hen opgestuurde uitslagen.
Voorbereiden
Het is verstandig om een oefentest te maken om te zien hoeveel
voorbereiding je nodig hebt om de SAT met goed gevolg af te
kunnen leggen. 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. Gratis
oefenmateriaal vind je op de website van Collegeboard en Khan
Academy, de officiële test prep organisatie voor Collegeboard. Je
bent op afspraak ook van harte welkom in het
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Betaling
Het afleggen van de ACT kost ongeveer $ 80-95, afhankelijk van
het wel of niet kiezen voor het optionele essay. Dit bedrag betaal
je per credit card.

documentatiecentrum van het Fulbright Center om oefenboeken
te consulteren.
www.collegeboard.org
www.khanacademy.org
www.fulbright.nl/advies/maak-een-afspraak.html

Voor informatie en inschrijven:
www.act.org

Inschrijven
Voor de SAT meld je je online aan. De test wordt in Nederland
een aantal keer per jaar afgenomen. Je kan kiezen of je hem in
Amstelveen, Brunssum of Wassenaar wilt doen. Uiterlijk vier tot
vijf weken voor je de test wilt doen, moet je je hebben
ingeschreven.
Als je de sluitingsdatum voor inschrijving hebt gemist, dan kun je
proberen de test op standby basis te doen. Dat wil zeggen dat je
je aanmeldt voor de wachtlijst en terecht kunt als er voldoende
plek is.

De Subject Tests
Voor wie?
Er zijn universiteiten die behalve de uitslag van de SAT of ACT ook
de uitslag van –meestal twee- Subject Tests als selectiecriterium
hanteren. Kijk bij de toelatingseisen van de universiteiten waarin
je geïnteresseerd bent of die eis geldt. Als dit het geval is, kijk dan
meteen even of buitenlandse studenten ook geacht worden
scores van Subject Tests te overleggen. Soms wordt er namelijk
een uitzondering gemaakt voor buitenlandse studenten.

Betaling
Het afleggen van de SAT kost ongeveer $ 80-95, afhankelijk van
het wel of niet kiezen voor het optionele essay. Dit bedrag betaal
je per credit card.

Inhoud van de test
De Subject Test is een schriftelijke multiple choice test die een uur
duurt. Per testdag mag je maximaal drie Subject Tests afleggen. Je
kunt kiezen uit:
•
Literatuur
•
Amerikaanse geschiedenis
•
Wereldgeschiedenis
•
Wiskunde niveau 1 en 2
•
Biologie E/M
•
Scheikunde
•
Natuurkunde
•
Chinees (lees- en luistervaardigheid)
•
Frans (leesvaardigheid)
•
Frans (lees- en luistervaardigheid)
•
Duits (leesvaardigheid)
•
Duits (lees- en luistervaardigheid)
•
Modern Hebreeuws (leesvaardigheid)
•
Italiaans (leesvaardigheid)
•
Japans (lees- en luistervaardigheid)
•
Koreaans (lees- en luistervaardigheid)
•
Latijn (leesvaardigheid)
•
Spaans (leesvaardigheid)
•
Spaans (lees- en luistervaardigheid)

Voor informatie en inschrijven:
www.collegeboard.org
ACT: Inhoud van de test
De ACT is een schriftelijke meerkeuzetoets die twee uur en 55
minuten duurt, plus 40 minuten voor het optionele essay. De test
bestaat uit de volgende onderdelen:
•
Engels (45 minuten)
•
wiskunde (60 minuten)
•
Lezen (35 minuten)
•
Science (35 minuten)
•
Optioneel essay (40 minuten)
Scores
Je krijgt een samengestelde score tussen 1-36 punten.
Je kunt je score direct kosteloos aan 4 universiteiten laten sturen
of op een later moment tegen een kleine vergoeding per
universiteit. Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële
direct aan hen opgestuurde uitslagen.
Voorbereiden
Net als voor de SAT geldt dat het verstandig is je voor te
bereiden op het afleggen van de ACT. Je vindt oefenmateriaal op
de website van ACT. Je bent op afspraak ook van harte welkom
in het documentatiecentrum van het Fulbright Center om
oefenboeken te consulteren.
www.act.org
www.fulbright.nl/advies/maak-een-afspraak.html

Om te beslissen in welke vakken je de test gaat doen, kun je
www.collegeboard.org raadplegen. Hier staat duidelijk
uitgelegd hoe lang je les gehad moet hebben in een bepaald vak
om de Subject Test met goed gevolg te kunnen afleggen, en welke
onderdelen van het vak aan de orde zullen komen. Tevens staan
er voorbeeldvragen, waardoor je een goed beeld krijgt van wat er
gevraagd gaat worden.

Inschrijven
Voor de ACT meld je je online aan. De test wordt in Nederland
5 keer per jaar afgenomen. Je kunt kiezen uit testcenters in
Brunssum, Maastricht en Wassenaar. Uiterlijk 5 tot 6 weken voor
de test geef je je op. Als je de deadline voor inschrijven gemist
hebt, kun je je nog enige tijd voor de testdatum opgeven voor
standby testing.

Scores
Per Subject Test die je aflegt krijg je een score op een schaal van
200-800. De moeilijkheidsgraad van Subject Tests is min of meer
vergelijkbaar met HAVO eindexamenstof. Nederlandse studenten
scoren meestal goed op Subject Tests.
Je kunt je score direct kosteloos aan 4 universiteiten laten sturen
of op een later moment tegen een kleine vergoeding per

2

Fulbright Center n

universiteit. Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële
direct aan hen opgestuurde uitslagen.
Voorbereiden
Het is verstandig om oefenvragen te maken om te zien hoeveel
voorbereiding je nodig hebt om de testen met goed gevolg af te
kunnen leggen. In het documentatiecentrum van het Fulbright
Center vind je oefenboeken voor de meest frequent afgelegde
Subject Tests. Op www.collegeboard.org vind je veel
algemene tips. Vakinhoudelijke oefenvragen vind je er op dit
moment ook voor de meeste vakken.
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
Voor de Subject Tests meld je je online aan. De testen worden in
Nederland zes keer per jaar afgenomen, op dezelfde data als de
SAT. Je kan kiezen voor Amstelveen, Brunssum of Wassenaar
wilt doen. Niet iedere test wordt op iedere datum afgenomen en
je kunt op 1 testdag niet zowel de SAT als Subject Tests afleggen.
Uiterlijk vier tot vijf weken voor je de test wilt doen, moet je je
hebben ingeschreven.
Als je de sluitingsdatum voor inschrijving hebt gemist, dan kun je
proberen de test op standby basis te doen.
Betaling
De kosten hangen af van hoeveel en welke Subject Tests je kiest.
Je kunt betalen per creditcard.
Voor informatie en inschrijven:
www.collegeboard.org
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