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De Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel nemen 
certificerende taaltesten Nederlands af.  

Dit reglement bepaalt alle afspraken rond deze testen.  

De Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel wensen je 
succes met de test. 

1 Wat wordt er getest? 

De certificerende taaltest test of je het gevraagde taalniveau Nederlands hebt. De niveaus zijn 
ingedeeld volgens het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK).  

Er zijn 2 certificerende taaltesten: 

• Een test die de ERK-niveaus A1 en A2 test. 

• Een test die de ERK-niveaus B1 en B2 test. 

De taaltest test je taalkennis binnen een domein. Je krijgt de taaltest voor het domein dat jij nodig 
hebt. Er zijn 2 domeinen:  

• Het publieke domein 

• Het professionele domein 

De taaltest heeft 4 testdelen. Je legt de testdelen af die jij nodig hebt. 

• Luisteren (mondelinge competentie) 

• Spreken (mondelinge competentie) 

• Lezen (schriftelijke competentie) 

• Schrijven (schriftelijke competentie) 

2 Wanneer kan je certificerende taaltesten afleggen? 

Je kan altijd een certificerende taaltest afleggen, behalve in deze situaties: 

• Je volgt nu een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) bij een Ligo (Centrum voor 

Basiseducatie), Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Universitair Centrum (UC). Je mag 

geen taaltest afleggen voor het niveau van die cursus. 

• Het einde van je laatste cursus NT2 bij een Ligo, CVO of UC was minder dan 3 maanden geleden. 

Je mag geen taaltest afleggen voor het niveau van die cursus. 

• Je legde minder dan 3 maanden geleden een certificerende taaltest af. Je mag geen taaltest 

afleggen voor de testdelen (lezen, luisteren, schrijven, spreken) die je deed voor dat niveau.  
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• Je hebt een certificaat van een cursus NT2 bij een Ligo, CVO of UC. Je mag  geen taaltest 

afleggen voor het niveau van dat certificaat. 

3 Hoeveel kosten de certificerende taaltesten? 
Een volledige test kost 180 euro. 

• Je betaalt 90 euro voor de testdelen ‘luisteren en spreken’ (mondelinge competenties). 

• Je betaalt 90 euro voor de testdelen ‘lezen en schrijven’ (schriftelijke competenties). 

• Was je niet geslaagd en leg je de test opnieuw af? Je betaalt opnieuw.  

Uitzondering 

Wil je een vrijstelling voor het trajectonderdeel Nederlands niveau A2 van het inburgeringstraject? Je 
moet niet betalen.   

Let op: 

•  Je legt de test af voor je het inburgeringscontract ondertekent. 

•  Je mag de test maximum 1 keer gratis afleggen.  

Wanneer betaal je?  

Je betaalt als je je inschrijft voor de test.  

Hoe kan je betalen? 

Een medewerker informeert je hoe je kunt betalen. 

4   Hoe zijn de certificerende taaltesten georganiseerd? 

4.1 De afspraak 

Je krijgt een afspraak in een testcentrum.  

Breng een geldig identiteitsdocument mee. 

Kom 15 minuten voor de start van de test naar de afgesproken locatie.  

4.2 De test afleggen 

4.2.1 Mondeling  

Heb je het gevraagde taalniveau behaald voor het testdeel ‘luisteren’? Dan mag je het testdeel 
‘spreken’ afleggen. 
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Testdeel luisteren  

• Je maak het testdeel met de computer. 

• Je krijgt 30 meerkeuzevragen. 

• Niveau A1 en A2: Je mag maximum 50 minuten aan de test werken. 

• Niveau B1 en B2: Je mag maximum 75 minuten aan de test werken.  

Testdeel spreken 

• Je spreekt met een tester. Het gesprek wordt opgenomen. 

• Je krijgt 6 spreektaken. 

• Niveau A1 en A2: Het testdeel duurt ongeveer 30 minuten. 

• Niveau B1 en B2: Het testdeel duurt ongeveer 60 minuten. 

4.2.2 Schriftelijk   

Heb je het gevraagde taalniveau behaald voor het testdeel ‘lezen’? Dan mag je het testdeel ‘schrijven’ 
afleggen. 

Testdeel lezen 

• Je maakt het testdeel met de computer. 

• Je krijgt 30 meerkeuzevragen. 

• Je mag maximum 60 minuten aan de test werken. 

Testdeel schrijven 

• Je maakt het testdeel op papier. 

• Niveau A1 en A2: Je krijgt 6 schrijftaken. 

• Niveau B1 en B2: Je krijgt 4 schrijftaken. 

• Je mag maximum 60 minuten aan de test werken. 

4.3 Beoordeling van de test 

De computer beoordeelt de testdelen ‘luisteren’ en ‘lezen’ automatisch. 

Twee officiële testers beoordelen de testdelen ‘spreken’ en ‘schrijven’. Zij bespreken jouw resultaat 
niet met elkaar.   

Is er twijfel over het resultaat? Een derde officiële tester beoordeelt de testdelen. 
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5  Het resultaat van de certificerende taaltesten 

5.1 Welk resultaat kan je behalen? 

Het resultaat voor een testdeel van niveaus A1 en A2 kan zijn: 

• Lager dan A1 

• A1 behaald 

• A2 behaald 

Het resultaat voor een testdeel van niveaus B1 en B2 kan zijn:  

• Lager dan B1  

• B1 behaald 

• B2 behaald 

5.2 Wat als je een taalniveau behaalt? 

Je krijgt een certificaat. 
• Ben je geslaagd voor alle testdelen? Je krijgt een certificaat ‘mondeling’ en ‘schriftelijk’. 

• Ben je geslaagd voor de testdelen luisteren en spreken? Je krijgt een certificaat ‘mondeling’.  

• Ben je geslaagd voor de testdelen lezen en schrijven? Je krijgt een certificaat ‘schriftelijk’.  

5.3 Wat als je ‘lager dan A1’ of ‘lager dan B1’ behaalt?  

Je krijgt geen certificaat. Je mag het testdeel of de testdelen na minimum 3 maanden opnieuw 
afleggen. 

5.4 Hoe krijg je het resultaat? 

Je krijgt het resultaat schriftelijk maximum 3 weken na het laatste testdeel. 

Het resultaat van de test komt in je dossier in het klantensysteem van het Vlaamse Agentschap 
Integratie en Inburgering, Atlas (Antwerpen), IN-Gent (Gent) en het Huis van het Nederlands Brussel.  

6 Wat als je niet kan deelnemen aan de certificerende 
taaltest?  

6.1 Kan je niet komen? Kom je te laat? 
• Contacteer direct een medewerker.  

• Je hebt een geldige reden nodig: 

‒ Je bent ziek.  
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‒ Er is een noodsituatie. 

• Je maakt een nieuwe afspraak voor de test.  

• Kom je laat? Je kan niet meer deelnemen aan de test. 

Let op bij deze 2 situaties: 

1 Je contacteert de medewerker niet. 

2 Je hebt geen geldige reden om te laat of niet te komen. 

In deze 2 situaties ben je niet geslaagd voor de test. Je kan de test op een andere datum opnieuw 
afleggen. Je moet opnieuw betalen.  

6.2 Annuleert het testcentrum de afspraak? 

Het testcentrum kan door een noodsituatie een test annuleren. Een medewerker contacteert je. Je 
krijgt een nieuwe afspraak.  

7 Wat zijn de regels tijdens de test? 
• Je bent 15 minuten voor de start van de test op de afgesproken locatie.  

• Je krijgt een uitnodiging voor de test. Een medewerker controleert je identiteit via je 

identiteitsdocument. Gebruik je de identiteit van een andere persoon? Dat is strafbaar. De 

rechtbank kan je vervolgen.  

• Je legt de test individueel af. Je praat niet met andere deelnemers tijdens de test.  

• Je mag de test niet kopiëren of fotograferen. Je mag de vragen niet overschrijven. Je mag de 

vragen niet publiek maken. Dat is strafbaar. De rechtbank kan je vervolgen.  

• Je gebruikt enkel toegelaten hulpmiddelen. Je zet je mobiele telefoon uit. Je legt hem weg tot na 

de testen. 

• Je blijft in het testlokaal tijdens de test.  

• Je neemt niets mee uit het testlokaal. Je geeft je notities aan de medewerker na de test. 

Respecteer je deze regels niet? 

De medewerker start je test niet of stopt je test. De medewerker maakt een rapport van de situatie. Je 
hebt officieel deelgenomen aan de test. Je bent niet geslaagd. 

8 Heb je een handicap, leerprobleem of ziekte? 
Communiceer over je handicap, leerprobleem of ziekte bij de inschrijving voor de test.  Een 
medewerker bekijkt samen met jou welke aanpassingen mogelijk zijn. 
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9 Heb je een klacht of wil je beroep aantekenen? 

Ben je niet tevreden over de test of de procedure?  

Je kan een klacht indienen.  

Ga naar de website www.integratie-inburgering.be/klacht-of-beroep. 

Ben je niet akkoord met het resultaat?   

Je kan beroep aantekenen.  
Wanneer? Maximum 30 dagen nadat je je resultaat hebt gekregen. 
Hoe? 

• Ga naar de website www.integratie-inburgering.be/klacht-of-beroep. 

• Je beroep moet schriftelijk zijn. 

Een beroepscommissie bekijkt je resultaat opnieuw.  
De beroepscommissie beslist over je beroep maximum 60 dagen nadat ze het beroep heeft gekregen.  
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