StartMeter MBO
De intaketest van NOA: het begin van een succesvolle studieloopbaan en begeleiding!
De StartMeter is een online instrument, speciaal ontwikkeld voor het MBO. De StartMeter bestaat uit
een samenstelling van wetenschappelijk onderbouwde tests die helpen bij beroepsoriëntatie en een
toekomstig succesvol studieverloop. Kenmerken en eigenschappen van de student, zoals interesse,
motivatie, competenties, persoonlijkheid, omgevingsfactoren en eventueel capaciteiten,
worden in de StartMeter onderzocht.
Doel StartMeter

Ondersteunend instrument bij de intake

Betere plaatsing studenten

Passende begeleiding

Verhogen van studiesucces en voorkomen -uitval

Toegankelijke resultaten voor begeleiders, studenten en ouders

Inzicht in sterke en ontwikkelpunten
Efficiënt en op maat

In weinig tijd een compleet beeld van de student

Flexibel in samenstelling testonderdelen

Duidelijke rapportages

Efficiënte werkwijze door koppeling met studenteninformatiesysteem

Aanpassing aan huisstijl mogelijk

Resultaten in een oogopslag in het risicoprofiel voor intakers
Wetenschappelijk onderbouwd en effectief

NOA is een psychologisch adviesbureau, ontstaan vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam

Gespecialiseerd in wetenschappelijk gevalideerde tests en vragenlijsten voor studie en werk

Cultuurfair testgebruik

Samenhang StartMeter met studiesucces en –uitval wetenschappelijk onderzocht

Onderzoek naar studiesucces en -uitval mogelijk
Waarom de StartMeter van NOA?

Studiesucces door wetenschappelijk onderbouwde testinstrumenten

Start van een succesvolle studieloopbaan en begeleiding

Op maat, flexibel, efficiënt en effectief

Cultuurfair testgebruik

Eenvoudig taalgebruik

Heldere rapportages
Contact
Telefoon:
E-mail:
Website:

020-5040800
info@noa-vu.nl
www.noa-vu.nl

Overzicht testaanbod NOA
In het overzicht hieronder kunt u zien welke testinstrumenten NOA aanbiedt voor het MBO.






Onderdeel
Interesse

Motivatie

De StartMeter1 is bedoeld voor studenten die onderwijs hebben gevolgd in Nederland of in een
ander land met een vergelijkbaar onderwijssysteem.
De StartMeter-N2 is bedoeld voor studenten van wie het capaciteitenniveau, taalniveau en/of
het voortraject onbekend is (bijvoorbeeld nieuwkomers, studenten die van de praktijkschool
komen of die niet direct toelaatbaar zijn op basis van hun diploma); en kan in verschillende
talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya.
Het is ook mogelijk om uit onderstaande lijst met onderdelen een StartMeter variant samen te
stellen, die goed aansluit bij uw doelgroep.
Alle testonderdelen zijn los verkrijgbaar3 en kunnen worden ingezet bij instroom, doorstroom
en studieloopbaanbegeleiding.

Test

Toelichting

DIT-M*,
BKT-M,
AWIT

Past de gekozen opleiding bij de interesses van de student?
Welke activiteiten vindt de student leuk binnen het
interessegebied?
De DIT-M meet een combinatie van interesses in MBO domeinen
en activiteiten. De BKT-M meet interesse in beroepssectoren, en
de AWIT meet interesse in praktijkgerichte opleidingen met
behulp van foto's.
Is de student gemotiveerd voor de opleiding? Vindt de
student de inhoud van de opleiding leuk, of wordt iemand
juist gemotiveerd door externe factoren zoals de keuze van
de ouders of het krijgen van een goedbetaalde baan?
Deze vragenlijst geeft een beeld van de wijze waarop de student
gemotiveerd is voor de opleiding.
Sluiten de competenties van de student aan bij de gekozen
opleiding? Welke competenties kan de student verder
ontwikkelen om de kans op studiesucces te vergroten?
Deze test meet competenties die van belang zijn voor de MBOopleiding.
Past de gekozen opleiding bij iemands persoonlijkheid?
Zijn er persoonlijkheidsaspecten bij de student die
studiesucces bevorderen of belemmeren?
Deze vragenlijsten geven een beeld van persoonlijke
eigenschappen die van belang zijn bij het volgen van een
opleiding. Hiervan zijn meerdere versies die verschillen in lengte,
context en taalniveau.
Zijn er factoren buiten de opleiding die het studiesucces
beïnvloeden? Bij welke factoren heeft een student
begeleiding nodig?
Deze vragenlijst bestaat uit vragen over studiekeuze, thuis- en
gezondheidssituatie en tijdsbesteding. Aanvullend kunnen vragen
over gevolgde opleidingen en werkervaring worden toegevoegd,
op basis waarvan een CV wordt opgesteld. Onderwijsinstellingen
kunnen eigen vragen toevoegen.
Welk opleidingsniveau is haalbaar voor de student? Sluit
een opleiding met verbale, numerieke of juist ruimtelijke
onderwerpen het beste aan bij de capaciteiten van de
student?
Deze test meet cognitieve capaciteiten met maximaal 8 subtests,
en omvat zowel aanleg (leervermogen) als aangeleerde factoren
(kennis, schoolse vaardigheden).
Op welke manier leert de student bij voorkeur? Welke
leerstijlen kunnen gestimuleerd worden bij de student
zodat de informatie in de lessen zo goed mogelijk wordt
opgenomen?
Deze vragenlijst geeft aan welke leerstijlen gebruikt worden bij
het opnemen van informatie.
Wat is het taalniveau Nederlands / Engels van de student?
Is het taalniveau Nederlands van de student voldoende om
de instructie van de capaciteitentest te begrijpen?
Met deze testen kan in korte tijd een indicatie worden verkregen
van het algemene Nederlandse / Engelse taalniveau van een
student.

MV-M

Competenties

CT

Persoonlijkheid

MPT-BSQuickscan,
MPT-BS,
MPT-Studie

Omgevingsfactoren

Capaciteiten

Leerstijlen

Taal

Studiesituatie
vragenlijst,
Studiesituatie
vragenlijst-N

MCT-M

LV-M

Taaltest
Nederlands,
Taaltest
Engels

* De afkorting "M" staat voor middelbaar niveau.

 Basisonderdeel. NOA adviseert dit onderdeel op te nemen in de StartMeter(-N).
 Optioneel onderdeel.

StartMeter1

StartMeter-N2

LOB
(losse test)3

 
  
 
 
 
  
  
  

