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Toelatingsexamens voor Studie in de Verenigde
Staten: TOEFL iBT
In het Amerikaanse systeem voor (hoger) onderwijs is de kwaliteitscontrole niet federaal geregeld. Daarom
zijn er grote verschillen in onderwijsniveaus. 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.
Alle standaardtesten vallen onder het officiële beheer van het Educational Testing Service (ETS) in
Princeton, New Jersey. De registratie verloopt via Thomson Prometric in Lelystad. In de Test Information
Bulletins van het ETS staat alle informatie over de testen. De bulletins voor de TOEFL zijn te downloaden via
www.ets.org/toefl. In deze brochure wordt een taalexamen besproken: de Test of English as a Foreign
Language (TOEFL). De TOEFL is sinds 2006 ingrijpend gewijzigd. De nieuwe TOEFL iBT is een internet-test en
kent een aantal belangrijke inhoudelijke veranderingen die in deze brochure worden uitgelegd. De TOEFL
iBT is op 2 juni 2006 in Nederland geïntroduceerd.

De TOEFL iBT

1.

Voor wie?
ETS heeft de TOEFL iBT vernieuwd omdat ze met deze test beter
kan beoordelen hoe vaardig je bent in het communiceren (in het
Engels) op academisch niveau. Dit willen Amerikaanse
universiteiten graag weten. 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. De nieuwe
test bevat bijvoorbeeld een nieuw onderdeel spreekvaardigheid.
Ook zijn verschillende vaardigheden geïntegreerd in één
opdracht. Zo zijn er 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 de TOEFL (spreek uit: ‘toofel’) doen. 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 een van
beide situaties op jou van toepassing zijn, dan kun je hiernaar
informeren bij de universiteiten waar je je wilt aanmelden.

2.

3.

Inhoud van de test
De TOEFL iBT is een internet-test die vier uur duurt. Nieuw is de
spreekvaardigheid
sectie.
Daarnaast
is
het
gedeelte
schrijfvaardigheid uitgebreid en gewijzigd. Het onderdeel
taalstructuur uit de oude test is verdwenen. De grammatica
sectie wordt nu getest tijdens de spreekvaardigheid en
schrijfvaardigheid onderdelen. Je mag gedurende de hele test
aantekeningen maken.
De test bestaat in totaal uit vier onderdelen die je in
onderstaande volgorde aflegt:

4.

1

Leesvaardigheid: in hoeverre begrijp je Engelstalige tekst en
kun je hier vragen over beantwoorden. De academische
teksten in de nieuwe test zijn langer (700 woorden). Het
onderdeel bevat ook een nieuwe 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. De opdracht zijn langer
in de nieuwe test. In de discussies en colleges die je te horen
krijgt, kun je ook verschillende Engeltalige 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 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 (twee vragen). 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 ook uit
twee opdrachten. In de nieuwe test moet je 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
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een essay schrijven over een opgegeven onderwerp (dertig
minuten).
Na het tweede onderdeel (luistervaardigheid) heb je een pauze
van tien minuten. Het gebruik van internet bij de nieuwe test
betekent dat alle deelnemers vragen van hetzelfde niveau krijgen
voorgeschoteld. Voorheen was het zo dat de computer aan de
hand van de antwoorden die je gaf, vragen selecteerde die
aansloten bij je niveau. 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.

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 zeer verstandig je zo vroeg mogelijk aan te melden om de
TOEFL iBT af te leggen. Er zijn namelijk minder testdata beschikbaar dan voorheen. De nieuwe test wordt drie tot vier keer per
maand aangeboden, voornamelijk op vrijdagen en zaterdagen.
Moet je je afspraak verzetten, dan kost dat $ 60. Na zeven 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, schriftelijk of per fax aanmelden:
Prometric PTC Registrations Europe
Noorderwagenplein 6
8223 AL Lelystad
Tel: 0320-239-540
Fax: 0320-239-541
Email: euregs@thomson.com

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 103
behoren ze zelfs tot de beste van de wereld.
Binnen vijftien werkdagen nadat je de test hebt afgelegd, 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 na afloop van
de test opgegeven universiteiten. Ook als de universiteiten je
aanmeldingsformulier 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 vier universiteiten wordt
opgestuurd, dan kun je ook later nog via ETS je score laten
opsturen. Hier zijn extra kosten aan verbonden ($ 17 per
instelling). Meer informatie en het benodigde formulier vind je in
het testbulletin.
Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële door ETS
direct aan hen opgestuurde uitslagen.

De test wordt het hele jaar door afgenomen, op dit moment in
Amsterdam, Velp en Arnhem. De adressen van deze testcenters
luiden als volgt: Havengebouw Kingsfordweg 43, 1043 GP
Amsterdam; Opleidingsinstituut Relay, Scheldestraat 2c, 6882 NF
Velp; IP Computer Trainingscentrum, Janspoort 1-3, 6811 GE
Arnhem. Uiterlijk zeven dagen voor je de test wilt doen, moet je
je hebben ingeschreven.
Betaling
Het afleggen van de TOEFL iBT kost $ 240. Dit bedrag kan je
betalen per creditcard (Visa, Mastercard, American Express).
Checklist
ü Download het informatiebulletin van de TOEFL website
ü Lees alle instructies aandachtig door
ü Schrijf je in
ü Doe oefentesten

Voorbereiden
Het is verstandig om een oefentest te maken 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. Het Fulbright Center verkoopt The Official Guide
to the New TOEFL iBT 3rd edition (New York: McGraw-Hill, 2009)
voor € 32, inclusief audio CD ROM. Scholieren en studenten
ontvangen 10% korting op deze prijs.
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. Deze website is alleen
toegankelijk
voor
Windows
gebruikers:
http://toeflpractice.ets.org.
Via deze website vind je oefentesten, studietips en een overzicht
van meest gestelde vragen. De website vraagt je wel in te loggen:
www.free-english.com.
Na registratie op de website van testDEN krijg je toegang tot
gratis TOEFL iBT oefentesten en andere informatie:
www.testden.com.
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