
VOORLICHTING 21+ TOETSEN 
Instituto Pedagogico Arubano 



Planning van de voorlichting

• Algemene informatie
• 3-delige 21+-toets:

• Taal Nederlands
• Wiskunde
• Mens & Maatschappij

• Veelgestelde vragen en additionele informatie 
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Algemene informatie

• Doel van de 21+ Toets

• De te toetsen (21+ Toets) onderdelen zijn:
1. Nederlands
2. Wiskunde 
3. Mens en Maatschappij

• De toetsen liggen rond het eindniveau van HAVO 5.

• Naast kennis worden er vooral vaardigheden getoetst.
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Voorwaarden voor deelname

• Je beschikt niet over een havo-, vwo- of mbo-
diploma niveau 4 en je volgt nu ook geen 
voltijdopleiding om één van deze diploma's te 
behalen.

• Op 1 september van het jaar van aanvang (2023) ben 
je 21 jaar of ouder.
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Aanmelden 21+ Toets 2022-2023

• Je kan vanaf 6 juni 2022 via de website 
www.ipaaruba.com online aanmelden. 

• Je moet eerst de inschrijfkosten van AWG 80,- over 
maken op de bankrekening van IPA. 

• Vervolgens de digitale aanmeldingsformulier volledig 
invullen en de betalingsbewijs toe voegen. 

• Ten slotte ontvang je een bevestiging van je 
aanmelding. 
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Datum afname 

Plaats van afname is het IPA.

Onderdeel Datum Tijd Uitloop

Taal Nederlands 26 nov. 2022 08:00 – 10:00 Tot 10:15
Wiskunde 26 nov. 2022 10:45 – 12:45 Tot 13:00

Mens en Maatschappij 3 dec. 2022 08:00 – 10:00 Tot 10:15
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ADDITIONELE INFORMATIE EN VEELGESTELDE VRAGEN
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Afname 21+ toetsen:

• De toetsen worden afgenomen op het IPA in verschillende lokalen.
• Om deel te mogen nemen aan de toetsen moet de aspirant 

student voldaan hebben aan de betaling van de awg. 80,-
inschrijfgeld en zich hebben ingeschreven. 
• De deelnemer heeft tijdens het afnemen van de toetsen een geldig 

identiteitsbewijs bij zich (cedula, paspoort of rijbewijs)
• De deelnemers aan de toetsen worden verzocht ruim van te voren 

aanwezig te zijn. 
• Personen die 15 minuten na aanvang van het toetsmoment 

aankomen worden niet meer tot de toets toegelaten. 
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Herinschrijving

• Aspirant studenten die in het studiejaar 2021-2022 
deelgenomen hebben aan de 21+ toets en één of twee van de 
vakken met een voldoende hebben afgesloten, dienen bij 
herinschrijving hier vrijstelling voor aan te vragen.

• Vrijstelling wordt aangevraagd middels een brief aan de 
directeur Initiële Opleiding, dhr. B. Boekhoudt. De aanvraag kan 
persoonlijk afgegeven worden bij Bureau Studenten Services of 
via mail: studentenservices@ipaaruba.com
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Uitslag 21+ toets

• De uitslag van de 21+ toetsen is woensdag 18 januari 2023 bekend.
• De aspirant student kan tot en met dinsdag 24 januari via Bureau Studenten

Services een verzoek tot inzage indienen. 
• Inzage vindt plaats op donderdag 26 januari
• Bij een voldoende resultaat voor alle drie de vakken is de aspirant student 

automatisch ingeschreven voor de beroeps testen (entreetoetsen).  
• De uitslag van de toetsen blijven 12 maanden of tot aan de datum van afname

van de toetsen in het studiejaar 2024-2025 geldig.
• Bij een behaalde onvoldoende voor één of twee van de vakken kan de aspirant 

student deze onderdelen bij de 21+ toets van 2024-2025 herkansen. Het 
behaalde onderdeel hoeft niet herkanst te worden.
• Indien de aspirant student geen enkel onderdeel behaald heeft kan deze zich

het volgende jaar opnieuw inschrijven voor de 21+ toets
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Voor vragen ter verduidelijking kunt u contact opnemen met:

• 21+ toets algemeen: Dhr. K. de Jong  
E-mail: kees.dejong@ipaaruba.comkees.dejong@ipaaruba.com

• Toetsonderdeel Taal - Nederlands: Mw. S-A Solognier  
E-mail: sue-ann.solognier@ipaaruba.com frank.mulders@ipaaruba.com

• Toetsonderdeel Wiskunde: Dhr. M. Godoy  
E-mail: martin.godoy@ipaaruba.com@ipaaruba.com

• Toetsonderdeel Mens en Maatschappij:
• onderdelen Natuurkunde en Techniek: Mw. M. Tromp 

E-mail: marisa.tromp@ipaaruba.commarisa.tromp@ipaaruba.com
• onderdeel Biologie: Mw. M. Winterdal

E-mail: mirscha.winterdal@ipaaruba.com mirscha.winterdal@ipaaruba.com
• onderdelen Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis: Dhr. K. de Jong

E-mail: kees.dejong@ipaaruba.comkees.dejong@ipaaruba.com

• Voor algemene vragen met betrekking tot studeren aan het IPA: Bureau Studenten Services, Mw. M. 
Mercan-Winterdal – E.mail: studentenservices@ipaaruba.comstudentenservices@ipaaruba.com
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TAAL NEDERLANDS
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1. Taal Nederlands

• Toetsonderdelen
• Tekst in het Nederlands

• Tijdsduur
• 2 uur = 120 minuten
• Uitloop van 15 minuten
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Geleide samenvatting
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Wat betekent een

samenvatting?

15Geleide samenvatting



Wat betekent

geleid?

16TAAL: Een geleide samenvatting



Niveau
TAALTOETS

17TAAL: Geleide samenvatting



Beoordeling
TAALTOETS

18TAAL: Geleide samenvatting



Voorbereiden:
1. Stappenplan 
2. Theorie
3. Formuleren + spelling
4. Oefenen samenvattingsopdracht

19TAAL: Geleide samenvatting



Voorbereiding:              
1. stappenplan

20TAAL: Geleide samenvatting



Voorbereiding:
2.  theorie

21TAAL: Geleide samenvatting



Voorbereiding:
3.  Taalverzorging:

Formuleren + spelling

22TAAL: Geleide samenvatting



Voorbereiding:
4.   oefenen samenvattingsopdracht

23TAAL: Geleide samenvatting



Succes en wijsheid

24TAAL: Geleide samenvatting



WISKUNDE
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•Toetsonderdelen
•Niveau / Normering
•Domeinen
•Voorbeeldopgaven
•Literatuur

2. Wiskunde 26



Wiskunde

• Toetsonderdelen
• De 21+ toets voor Wiskunde bestaat uit twee onderdelen:
• Open vragen (10 opgaven van elk 2 ptn)
• Meerkeuzevragen (10 opgaven van elk 1 pt)

• Tijdsduur
• 2 uur = 120 minuten
• Uitloop van 15 minuten
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Niveau / Normering

De 21+ toets voor Wiskunde is behaald wanneer er

17 van de 30 te behalen punten is gescoord.
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Niveau / Normering

Het niveau van de 21+ toets voor Wiskunde is

vergelijkbaar met het Havo examenprogramma

wiskunde A.
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Domeinen

❑ A. Vaardigheden 

❑ B. Algebra en tellen 

❑ C. Verbanden 

❑ D. Verandering 

❑ E. Statistiek 
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Domein: A. Vaardigheden

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden

De kandidaat beheerst wiskundige vaardigheden,

waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen

en structureren, analytisch denken en probleem

oplossen, formules manipuleren, abstraheren, en

logisch redeneren.
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Domein: B. Algebra en tellen

Subdomein B1: Rekenen 

De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met

getallen en daarbij gebruik maken van de

rekenkundige basisbewerkingen en van het

werken met haakjes.
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Domein: B. Algebra en tellen

Subdomein B2: Algebra

De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met

variabelen en daarbij gebruik maken van de

algebraïsche basisbewerkingen en van het werken

met haakjes.
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Domein: B. Algebra en tellen

Subdomein B3: Telproblemen 

De kandidaat kan telproblemen structureren en

schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en

redeneringen.
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Domein: C. Verbanden

Subdomein C1: Tabellen 

De kandidaat kan een tabel opstellen op basis van

gegevens uit een tekst, een grafiek, een formule of

andere tabellen en tabellen aflezen, interpreteren

en in verband brengen met andere tabellen,

grafieken, formules of tekst.
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Subdomein C2: Grafieken, vergelijkingen en.. 

De kandidaat kan een grafiek tekenen op basis van

gegevens uit een tekst, een tabel, een formule of

andere grafieken en gegevens en relevante informatie

uit grafieken aflezen, grafieken interpreteren en in

verband brengen met andere grafieken, formules of

tekst.

Domein: C. Verbanden 36



Voorbeeld opgave H4-A

Bron: Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2008-II
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Voorbeeld opgave H4-A 38



Voorbeeld opgave H4-A 39



Voorbeeld opgave H4-A 40



Voorbeeld opgave Logica 41



Voorbeeld opgave Logica 42



1. www.examenblad.nl
2. www.noordhoffuitgevers.nl
3. www.criticalthinking.com
4. Basisboek Wiskunde, J. vd Craats & Rob Bosch, 

ISBN 978-90-430-1156-3. 

Literatuur / Bron
Bij het onderwijs op de HAVO wordt vaak gebruik
gemaakt van lesmethoden zoals, Getal en ruimte
HAVO A en Moderne wiskunde HAVO A. Maar ook
online zijn er talloze andere mogelijk.
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MENS EN MAATSCHAPPIJ
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3. Mens en Maatschappij

• Tijdsduur
• 2 uur = 120 minuten
• Uitloop van 15 minuten
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Mens en maatschappij

• Onderliggende vakken
• Beoogde leeropbrengsten en RTTI
• Aantal vragen en verdeling per onderliggende vak 
• Tip 
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Thema: 

21+ toets academisch jaar 2022-2023

M&M onderliggende vakken:
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Economie
• Geschiedenis
• Natuurkunde & Techniek

47



25 leeropbrengsten gebaseerd op de 
RTTI-codering (zie syllabus M&M pag. 1 en 
pagina 15/16 toelichtingsdocument).

Leeropbrengsten 48



• Om te bestuderen
• Dienen als ondersteuning voor het 

beantwoorden van de specifieke 
leeropbrengsten. (Zie pagina 4 e.v. 
syllabus)
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Toets bestaat uit:
• 25 vragen gebaseerd op de in de syllabus opgenomen artikelen.

• Per onderliggend vak 5 toets vragen. Streven per vak is een verdeling van 1 op 
het niveau van reproduceren (R), 3 op het niveau van toepassen (T1/T2) en 1 
op het niveau van inzicht (I).
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1. Actualiteit bijhouden
2. Doornemen van de studiewijzer 

M&M
3. Bestuderen van de artikelen
4. Kunnen beantwoorden van de  

leerdoelen.
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Informatie van docenten:

Geschiedenis/ Aardrijkskunde/ Economie: 
Kees de Jong, kees.dejong@ipaaruba.com

Natuurkunde/ Techniek: 
Marisa Tromp, marisa.tromp@ipaaruba.com

Biologie: 
Mirscha Winterdal, mirscha.winterdal@ipaaruba
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Veelgestelde vragen:

•Kan ik bij een eerste inschrijving voor delen van de 21+ 
toets vrijstelling krijgen?

• Ja dat kan. Indien de aspirant student kan aantonen over eerder 
verworven competenties (EVC’s) te beschikken kan deze een 
verzoek tot vrijstelling, voorzien van bewijsstukken, indienen bij de 
examencommissie van het IPA.

E-mail: 
examencommissie@ipaaruba.comexamencommissie@ipaarub

a.com
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Veelgestelde vragen:

•Wanneer ik de 21+ toets heb gehaald kan ik dan aan 
de opleiding beginnen? 

•Nee, de aspirant student die de 21+ toetsen gehaald heeft moet 
net als alle andere aspirant studenten aan de beroeps testen 
(entreetoetsen) deelnemen. 
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Veelgestelde vragen:

•Biedt het IPA (bij)scholing en/of trainingen aan ter 
voorbereiding op de 21+ toets? 

•Nee, het IPA biedt zelf geen (bij)scholing of trainingen aan. Wel is 
er voor de verschillende vakken een studiewijzer ontwikkeld die 
kan helpen bij het studeren. 

55



Veelgestelde vragen:

•Kan het IPA personen aanbevelen die (bij)scholing 
en/of trainingen ter voorbereiding op de 21+ toets 
verzorgen? 

•Nee, het IPA kan en wil daar geen verantwoordelijkheid voor 
dragen. 
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Veelgestelde vragen:

•Kan ik wanneer ik voor een onderdeel van de 21+ 
toets een onvoldoende gehaald heb een herkansing 
aanvragen?

•Nee dat kan niet. Er worden op de herkansingen geen 
uitzonderingen gemaakt. Iedere aspirant student moet een jaar 
wachten tot de volgende toetsmogelijkheid.
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