
Informatie inhoud Premasterassessment NOA 
 
Het premasterassessment is ontwikkeld om student een beter beeld te kunnen laten vormen van 
verschillende aspecten die relevant zijn voor het succesvol volgen van een wetenschappelijke opleiding.  
 
Het assessment is een digitale test die bestaat uit zes onderdelen: 

• Cognitieve capaciteitentest 
• Wetenschappelijke casus 
• Wiskunde Premaster 
• Taaltoets tekstopbouw 
• Engelse tekstbegriptoets 
• Motivatie en Leerstijlen Vragenlijst. 

 
De onderdelen worden hieronder verder toegelicht: 
 
Cognitieve capaciteitentest 
De cognitieve capaciteitentest bestaat uit meerkeuzevragen die je moet oplossen met behulp van logisch 
redeneren, of door een beroep te doen op je verbale en numerieke capaciteiten. 
Duur: 35 minuten + instructietijd  
 
Engelse taal 
Dit onderdeel is gericht op het begrijpen van een Engelstalige tekst. Je krijgt twee Engelse teksten 
voorgelegd, waarover je een aantal meerkeuzevragen moet beantwoorden.  
Duur: 35 minuten + instructietijd  
 
Rekenkundige vaardigheden 
Dit onderdeel is gericht op je rekenkundige vaardigheden, wiskunde en statistiek. Het rekenkundige 
onderdeel kan variëren afhankelijk van wat je wilt toetsen. In de algemene versie van het 
premasterassessment worden alleen de voor een premaster benodigde vaardigheden op het gebied van 
wiskunde en statistiek getoetst. Daarnaast is het mogelijk de vaardigheden die benodigd zijn voor een 
master op het gebied van de gamma-wetenschappen of voor een economische master te toetsen. 
40 minuten + instructietijd 
 
Wetenschappelijke casus 
Je krijgt een aantal Nederlandse teksten voorgelegd, waarover je meerkeuzevragen moet beantwoorden. 
Het gaat er dan vooral om te kijken of je in staat bent te analyseren, logisch te kunnen redeneren, 
onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken en verbanden te leggen.  
Duur: 60 minuten + instructietijd 
 
Schrijfvaardigheidstoets 
De Schrijfvaardigheidstoets bestaat uit een aantal stukken tekst, waarover je meerkeuzevragen moet 
beantwoorden. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je inzicht hebt in basisprincipes die worden 
toegepast bij het schrijven van een tekst. Het gaat daarbij om onder andere: alinea-indeling, logische 
opbouw en doorloop van zinnen, formulering van logische argumentatie en conclusie.  
Duur: 30 minuten + instructietijd  
 
Motivatie- en leerstijltest 
Je beantwoordt een aantal zelfbeoordelingvragen op het gebied van drijfveren en de manier waarop je 
leert.    
Duur: gemiddeld 10 tot 15 minuten (geen tijdlimiet)  
 
 
Een specifieke voorbereiding op het premasterassessment is niet nodig. Als je je toch wilt voorbereiden 
dan kun je wiskundeboeken op examenniveau VWO doornemen en/of enkele Engelstalige artikelen 
lezen. 
 



Werkwijze 
De test neemt in totaal ongeveer ongeveer vier uur in beslag. Naderhand wordt de uitslag nabesproken in 
een gesprek. 
Kosten € 60,-- voor studenten van de HU (mogelijk tot een jaar na uitschrijving). 
Mail met sbstudiekeuze@hu.nl om een afspraak te maken.   
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