Alfa-toetsen
Betrouwbaar inzicht
gedurende
het hele leertraject
✓✓ Instaptoets Alfa

✓✓ Voortgangstoets Alfa
✓✓ Niveautoets A1

Aparte versies voor

volwassenenonderwijs

en voor ISK

Vernieuwd

Nu ook
ISK-versies
beschikbaar

Betrouwbaar inzicht
op elk moment in het Alfa-traject
Als NT2-docent van een Alfa-groep
heb je te maken met een heterogene
groep met grote niveauverschillen.
Je cursisten leren niet alleen een
andere taal, maar moeten ook hun
weg vinden in een andere cultuur.
Je wilt het beste uit ze halen. Want het Nederlands
beheersen verbindt mensen en het helpt hen zelfstandig te
functioneren in de maatschappij. Een individueel lesplan is
dan ook noodzakelijk om de cursist zo goed mogelijk te
begeleiden in de les. Onze vernieuwde Alfa-toetsen geven je
de onafhankelijke feedback die het kunnen en kennen van
je cursisten bevestigt of die je misschien wel verrast.
Waarna je samen met vertrouwen de volgende stap zet.

Nieuw!
De belangrijkste vernieuwingen:
• Uitbreiding van lees- en schrijftechnische vaardigheden
(zoals klanktekenkoppeling)
• Taken met ondersteuning van audio
• Aandacht voor tempolezen
• Aparte versies voor volwassenenonderwijs en voor ISK.

De functionele taken voor lezen en schrijven zijn compleet
geactualiseerd en de opgaven sluiten beter aan op de
belevingswereld van je cursist. Niet alleen de inhoud is
vernieuwd, ook de buitenkant is in een nieuw jasje gestoken.
Alles vanuit het uitgangspunt om jou betrouwbare
informatie te geven over wat je cursisten wel of niet kunnen.
Zodat jij je lesaanbod verder kunt differentiëren.

Samen met het veld

We geloven in synergie. Alleen samen met het veld
ontwikkelen we de beste toetsen. De vernieuwingen zijn tot
stand gekomen op basis van onderzoek en in samenwerking
met Alfa-docenten en deskundigen. Want jij staat elke dag
voor de groep en weet wat je nodig hebt, als ‘critical friend’
ondersteunen we je graag in het onderbouwen en uitvoeren
van je visie. Het Raamwerk Alfabetisering vormt ons anker.
Wanneer je met onze toetsen werkt, mag je ervan uitgaan
dat wat je toetst hierin voorkomt.
Cito is al jaren betrokken bij het toetsen en examineren in
het NT2 onderwijs. Naast de onafhankelijke Alfa-toetsen
werken we mee aan het Inburgeringsexamen en de
Staatsexamens NT2. Het maken van toetsen en examens zit
in ons DNA, al 50 jaar lang. Kwaliteit staat bij ons voorop.
Resultaten moeten betrouwbaar zijn, want ze hebben
invloed op het leven van mensen. Vanuit onze maat
schappelijke betrokkenheid maken wij ons sterk voor eerlijke
kansen voor iedereen. Iedereen moet de kans krijgen te laten
zien wat hij/zij in huis heeft.

De verschillende toetsen
Instaptoets Alfa

Naam:

Datum:

Naam:

A/B

Snel en betrouwbaar het alfabetiseringsniveau van je cursisten bepalen?
Het grootste leerrendement bereik je als je je cursisten direct op het juiste
niveau kunt inschatten. De Instaptoets Alfa laat je zien op welk
alfabetiseringsniveau je cursist kan instromen en maakt de intake snel
en betrouwbaar.
Met de Instaptoets Alfa kun je lezen en schrijven toetsen op de
verschillende alfabetiseringsniveaus.

A/B

Instaptoets
Alfa | lezen

Instaptoets
Alfa | schrijven

Opgavenboekje

Opgavenboekje
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B/C
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A

A
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lezen

Voortgangs
toets Alfa |
schrijven

Opgavenboekje

Opgavenboekje
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B
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Voortgangs
toets Alfa |
schrijven

Opgavenboekje

Opgavenboekje

Instaptoets
Alfa | schrijven

Opgavenboekje

Opgavenboekje

Voortgangstoets Alfa

Je ziet je cursisten stappen maken. Er komt een moment dat
je dat ook officieel wilt bekrachtigen. De Voortgangstoets
Alfa geeft jou en je cursist het onafhankelijk inzicht in de
vorderingen. Wat wordt beheerst? Wat heeft nog aandacht
nodig? Is de cursist klaar voor een volgende stap?
Met de Voortgangstoets Alfa kun je lezen en schrijven
toetsen op de verschillende alfabetiseringsniveaus.

Niveautoets A1

Wil je weten of je cursist het A1 niveau beheerst? Of wil
je weten of je cursist klaar is voor het vervolg van het
inburgeringstraject? De nieuwe Niveautoets A1 geeft je een
duidelijk antwoord. De Niveautoets A1 toetst lezen en
schrijven op A1 niveau en geeft onafhankelijk en
betrouwbaar inzicht in het kunnen en kennen van je cursist.

Cito-portal & het Alfa-abonnement

Je betaalt €59,25 per setje van 15 opgavenboekjes. Bestel
je voor de eerste keer, sluit dan ook het abonnement af.
Dit geeft je toegang tot de digitale omgeving van Cito, de
Cito-portal, waar je kunt inloggen met gebruikersnaam en
wachtwoord. Elke docent die de toetsen gebruikt, krijgt een
eigen inlog.

Naam:

Datum:

Naam:

A1

Datum:

A1

Niveautoets |
lezen

Niveautoets |
schrijven
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B/C

Instaptoets
Alfa | lezen

B

Voortgangs
toets Alfa |
lezen

Datum:

Hoe ziet de portal eruit?

Hoe werkt het abonnement?

Omdat we je graag zoveel mogelijk willen ondersteunen in
het gebruik van onze producten, geeft het abonnement je
ook recht op het gratis volgen van onze webinars.

De staffelkorting:
Aantal gebruikers
Prijs per gebruiker
1
€ 49,95
2–5
€ 44,95
6 – 10
€ 39,95
10+
€ 36,95
Het abonnement gaat in op moment van bestellen en
wordt zonder opzegging met een jaar verlengd.

Je hebt toegang tot de documenten die horen bij de toets
die je hebt aangeschaft. Je ziet de bijbehorende handleiding,
de audiofragmenten per taak en het scoringsformulier. Je
hebt dus altijd en overal toegang tot de meest actuele
documenten, die je helpen bij het afnemen van de toets en
het interpreteren van de resultaten.

Het abonnement sluit je één keer af, bij je eerste bestelling.
Het aantal gebruikers binnen je organisatie bepaalt de
kosten van het abonnement. Wanneer gedurende de
abonnementsperiode nieuwe gebruikers worden aangemeld,
wordt dit m.i.v. het nieuwe abonnementsjaar in de tarifering
doorgevoerd.

via www.cito.nl/alfa

Bestel je online? Dan ontvang je de bestelling met bezorging in Nederland
altijd gratis.
Vragen? Onze Klantenservice helpt je graag verder via (026) 352 11 11
of klantenservice@cito.nl
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Bestel de vernieuwde Alfa-toetsen ISK

