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Toelatingsexamens voor studie
in de Verenigde Staten: GMAT
In het Amerikaanse systeem voor (hoger) onderwijs is de kwaliteitscontrole niet federaal geregeld, noch per
staat. Daarom zijn er grote verschillen in onderwijsniveau en grading systems. Om deze reden wordt de
toelating tot een universiteit doorgaans mede 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 wordt de Graduate Management Admission Test
(GMAT) besproken.

De GMAT
De GMAT valt onder het officiële beheer van de Graduate
Management Admission Council (GMAC). De GMAC heeft de
ontwikkeling van de test in handen gegeven van ACT in Iowa City,
Iowa. De registratie verloopt via Pearson VUE. In het Test
Information Bulletin van Pearson VUE staat alle informatie over de
test. Het bulletin voor de GMAT kun je downloaden van
www.mba.com.
Waar?
De test wordt het hele jaar door in Utrecht, Nieuwegein en
Amsterdam afgenomen. Bijna elke week kan de test gemaakt
worden.
Voor wie?
Als je aan een graduate business school wilt studeren in de VS,
moet je in de regel de GMAT afleggen (spreek uit ‘dzjiemet’). Kijk
bij de toelatingseisen van de business schools waarin je
geïnteresseerd bent of de GMAT vereist is. Sommige business
schools accepteren een score op de GRE, zie informatieblad 8 B.
Inhoud van de test
De GMAT is een computertest die in totaal 3,5 uur duurt. De test
bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een analytical writing assessment: hiermee wordt je vermogen
tot kritisch nadenken en het schriftelijk communiceren van
complexe ideeën gemeten. Je hebt voor het essay dertig
minuten de tijd.
2. Integrated Reasoning: twaalf vragen om verschillende soorten
gegevens uit diverse bronnen als grafieken en tabellen te
analyseren.
3. 37 kwantitatieve meerkeuzevragen: hiermee wordt je
kwantitatief
redeneervermogen,
probleemoplossend
vermogen en je kennis van elementaire wiskundige
beginselen als algebra en geometrie en begrippen gemeten.
Dit onderdeel duurt 75 minuten.
4. 41 taalkundige meerkeuzevragen: hiermee wordt je
vermogen tot het begrijpen en beoordelen van wat je leest
gemeten, evenals je vermogen correct geschreven Engels te
herkennen. Je hebt voor dit gedeelte ook 75 minuten de tijd.

De test is computer adaptive. Dat betekent dat de eerste vraag van
een gemiddelde moeilijkheidsgraad is. Aan de hand van de
antwoorden die je geeft selecteert de computer vervolgens
vragen die aansluiten bij je niveau. Als je een vraag definitief
beantwoord hebt, kun je er niet meer naar terug om eventuele
veranderingen aan te brengen.
Scores
Voor het kwantitatieve en het taalkundige deel van de test krijg je
een score op een schaal van 0-60. Voor de essays krijg je een
score op een schaal van 0-6. Voor het Integrated Reasoning deel
van de test krijg je een score op een schaal van 1 tot en met 8.
De totaalscore wordt gegeven op een schaal van 200-800.
Aan het einde van de test heb je de optie om de voorlopige
uitslag van de meerkeuzevragen te zien te krijgen. Mocht je niet
tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid de test te annuleren.
Hiermee geef je in feite aan dat je de test niet hebt afgelegd. Dit is
onherroepelijk, dus denk er goed over na.
Als je besluit de score te accepteren, kun je binnen 20 dagen je
score online inzien. Ook stuurt Pearson Vue de uitslag aan je op.
Tevens stuurt Pearson Vue je score op naar vijf door jou op de
testdag opgegeven universiteiten, binnen 20 kalender dagen. 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 Pearson Vue je
score laten opsturen. Hiervoor worden wel extra kosten in
rekening gebracht. Meer informatie vind je in het online
testbulletin.
Als je niet tevreden bent met je score, kun je de test opnieuw
doen, op zijn vroegst 16 kalenderdagen na de eerste test. Je
nieuwe score zal tezamen met de scores van je laatste twee
pogingen van de afgelopen vijf jaar naar de universiteiten worden
doorgestuurd (mits je de scores toen geaccepteerd had aan het
einde van de test). Je mag de test maximaal 8 keer in je leven
afleggen.
Bedenk dat hoewel de meeste business schools de gemiddelde
GMAT scores van hun studenten bekend maken, dit geen
minimumeis is. De GMAT score is slechts een onderdeel van je
aanmeldingsdossier.
De GMAT scores blijven vijf jaar geldig.
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Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële door Pearson
Vue direct aan hen opgestuurde uitslagen.
Voorbereiden
Het is verstandig om een oefentest te maken om te zien hoeveel
voorbereiding je nodig hebt om de GMAT met goed gevolg af te
kunnen leggen. Er staan ook oefenvragen op de volgende website:
www.mba.com. Op deze site kun je tevens gratis software
downloaden waarmee je uitgebreid kunt oefenen. Daarnaast kun
je er de onderwerpen van het ‘analytical writing’ en ‘integrated
reasoning’ delen bekijken. 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 site www.crack-GMAT.com biedt een volledige test aan
die je kunt downloaden en die je scores wereldwijd vergelijkt met
die van andere deelnemers.
Inschrijven
Inschrijven voor de GMAT kan online op www.mba.com.
Vragen over de registratie kunnen gesteld worden via mail en
telefoon:
Tel: 44 (0) 1618557219, (9:00 a.m. to 5:00 p.m. GMT)
Email: GMATCandidateServicesEMEA@pearson.com
Betaling
Het afleggen van de GMAT kost $250. Dit bedrag kan je betalen
per creditcard.

© Fulbright Center 2017

2

