Civiele testen: reglement
Woordenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERK: Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.
Medewerker: een medewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, InGent of het Huis van het Nederlands Brussel.
Opgeleide testafnemer: een medewerker die de opleidingen tot opgeleide testafnemer heeft
gevolgd. De opgeleide testafnemer kan de testdelen Spreken en Schrijven afnemen en beoordelen.
De opgeleide testafnemer verwerkt ook de resultaten.
Taaltest: de taaltest is de test die het taalniveau van een kandidaat attesteert. De test wordt
afgenomen bij het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, In-Gent en het Huis van
het Nederlands Brussel. De test kan uit minimum 1 en maximum 4 testdelen bestaan.
Testdeel: het deel van de test dat 1 vaardigheid test. Er zijn 4 testdelen: testdeel ‘lezen’, testdeel
‘luisteren’, testdeel ‘spreken’ en testdeel ‘schrijven’.
Testdoel mondeling bestaat uit 2 testdelen: luisteren en spreken.
Testdoel schriftelijk bestaat uit 2 testdelen: lezen en schrijven.
CBE: Centrum voor Basiseducatie.
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs.
UC: Universitair Centrum.

Wie kan er een taaltest afleggen?
Iedereen kan een taaltest afleggen, behalve in de volgende situaties:
• Je volgt momenteel een cursus NT2 (bij CBE, CVO of UC) of het einde van je laatste cursus NT2 (bij
CBE, CVO of UC) was minder dan 3 maanden geleden. Je mag geen taaltest afleggen voor dat
niveau.
• Je laatste taaltest was minder dan 3 maanden geleden. Je mag geen taaltest afleggen voor de
testdelen die je aflegde (bv. lezen, luisteren, schrijven, spreken) voor dat niveau.
• Als je een certificaat hebt van een cursus NT2 (bij CBE, CVO of UC) mag je geen taaltest afleggen
voor dat niveau.

Wat testen we?
•
•
•
•

De taaltest test of je het gevraagde niveau hebt. De niveaus zijn ingedeeld volgens het ERK.
De taaltest meet altijd een combinatie van 2 ERK-niveaus: de combinatie A1-A2 of de combinatie
B1-B2.
De taaltest test je taalkennis binnen een domein. Er zijn 2 domeinen: het publieke domein en het
professionele domein. We zullen je vragen waarom je de taaltest wil doen. Je krijgt de taaltest voor
het domein dat het best bij je vraag past.
De taaltest kan uit 4 testdelen bestaan: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Voor elk gedaan
testdeel krijg je een apart resultaat. We zullen je vragen waarom je de taaltest wil doen. Je krijgt de
testdelen die bij je vraag passen.
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Hoe zijn de taaltesten georganiseerd?
Stap 1: De inschrijving
Je schrijft je in bij het Agentschap Integratie en Inburgering, bij Atlas Antwerpen, bij In-Gent of bij het Huis
van het Nederlands Brussel.

Stap 2: De afspraak
Een medewerker geeft je een afspraak.
• Een medewerker geeft je een afspraak in een testcentrum. De afspraak vermeldt ook welke
testdelen je die dag zal afleggen.
• Je moet voor de testdelen van de 1ste afspraak slagen om een afspraak te kunnen krijgen voor de
volgende testdelen.
Let op! Heb je voor je testdelen ‘luisteren’ en ‘spreken’ een ander ERK-niveau nodig dan voor je
testdelen ‘lezen’ en ‘schrijven’? Dan kan je wel een 2e afspraak krijgen.
o Slaag je voor het testdeel ‘lezen’, maar niet voor het testdeel ‘luisteren’?
Dan krijg je enkel een 2e afspraak voor het testdeel ‘schrijven’.
o Slaag je voor het testdeel ‘luisteren’, maar niet voor het testdeel ‘lezen’?
Dan krijg je enkel een 2e afspraak voor het testdeel ‘spreken’.
Je krijgt een brief en/of e-mail met informatie over de test.

Stap 3: De testen
o
o
o
o

Je moet 15 minuten voor de start aanwezig zijn op de afgesproken locatie. Let op! Ben je te laat, dan
kan je niet meer deelnemen.
Je hebt een geldig identiteitsdocument bij.
Je krijgt uitleg over de test.
Als je de test start maar niet helemaal aflegt, is dit toch een officiële test. Zodra je gestart bent, is dit
een gebruikte testkans.

A1-A2
Testdeel Luisteren
o Je maakt het testdeel met de computer.
o Het testdeel heeft 30 meerkeuzevragen.
o Het testdeel duurt maximaal 50 minuten.
Testdeel Lezen
o Je maakt het testdeel met de computer.
o Het testdeel heeft 30 meerkeuzevragen.
o Het testdeel duurt maximaal 60 minuten.
Testdeel Spreken
o Je spreekt met een testafnemer. Het gesprek wordt opgenomen.
o Het testdeel heeft 6 spreektaken.
o Het testdeel duurt ongeveer 30 minuten.
Testdeel Schrijven
o Je maakt het testdeel op papier.
o Het testdeel heeft 6 schrijftaken.
o Het testdeel duurt maximaal 60 minuten.
B1-B2
Testdeel Luisteren
o Je maakt het testdeel met de computer.
o Het testdeel heeft 30 meerkeuzevragen.
o Het testdeel duurt maximaal 75 minuten.
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Testdeel Lezen
o Je maakt het testdeel met de computer.
o Het testdeel heeft 30 meerkeuzevragen.
o Het testdeel duurt maximaal 60 minuten.
Testdeel Spreken
o Je spreekt met een testafnemer. Het gesprek wordt opgenomen.
o Het testdeel heeft 6 spreektaken.
o Het testdeel duurt ongeveer 60 minuten.
Testdeel Schrijven
o Je maakt het testdeel met de computer.
o Het testdeel heeft 4 schrijftaken.
o Het testdeel duurt maximaal 60 minuten.

Stap 4: Resultaten
Ten laatste 3 weken na het laatste testdeel krijg je het resultaat.
Je krijgt steeds een resultaat per testdeel (spreken, schrijven, lezen, luisteren).
• Heb je een testdeel gemaakt voor de ERK-niveaus A1-A2? Dan zijn volgende resultaten mogelijk:
lager dan A1 / A1 behaald / A2 behaald.
• Heb je een testdeel gemaakt voor de ERK-niveaus B1-B2? Dan zijn de volgende resultaten mogelijk:
lager dan B1 / B1 behaald / B2 behaald.
• Ben je niet geslaagd? Je kan na 3 maanden herkansen.
• Wil je feedback over je resultaten? Je kan daarvoor een extra afspraak maken.
• Wil je meer advies over cursussen NT2, zelfstudie? Je kan daarvoor een extra afspraak maken.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Een medewerker bekijkt samen met jou welke aanpassingen we voor jou kunnen doen.
Procedure:
• Communiceer bij de inschrijving je handicap, leerstoornis of ziekte aan de medewerker.
• Bezorg de medewerker een attest van je handicap, leerstoornis of ziekte.
• De medewerker bekijkt welke aanpassingen mogelijk zijn.
• De medewerker neemt zo snel mogelijk contact met je op om de aanpassingen te bespreken.

Wat als je niet aanwezig kan zijn op je afspraak?
Kan je door overmacht niet komen? Contacteer zo snel mogelijk een medewerker.

Wat als het testcentrum de afspraak annuleert?
Bij overmacht kan het gebeuren dat de test niet kan doorgaan. Een medewerker zal je dan zo snel mogelijk
contacteren en samen met jou een nieuwe datum zoeken.

Wat zijn de regels om deel te nemen aan de test?
•
•
•
•

Je mag enkel deelnemen aan de test met een persoonlijke uitnodiging. Je hebt een geldig
identiteitsdocument bij je, de medewerker controleert je identiteit.
Praat niet met de andere deelnemers tijdens de test. Je maakt de test individueel.
Gebruik geen persoonlijke documenten, andere hulpmiddelen of smartphone.
Zet je mobiele telefoon uit. Leg hem weg. Ben je klaar met alle testen? Je mag je telefoon terug
nemen.
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•
•
•
•

Neem niets mee uit het testlokaal. Na de test geef je alle notitieblaadjes die je tijdens de test
gebruikt hebt aan de testafnemer.
Tijdens een test blijf je in het testlokaal. Ben je klaar met een test? Je mag naar buiten om bv. naar
toilet te gaan.
Je mag in het testlokaal niet eten of drinken.
Je mag de test niet kopiëren of fotograferen.

Als je deze regels niet respecteert, zal de medewerker de test niet opstarten of stopzetten. De medewerker
maakt een verslag van wat er fout is gegaan. Deze afspraak is een gebruikte testkans, je kan pas na 3
maanden opnieuw de test afleggen.
Het opgeven van een valse identiteit kan leiden tot gerechtelijke vervolging. De uitsluiting en mogelijke
vervolging geldt zowel voor de kandidaat die is uitgenodigd als voor de persoon die zich met een vals
identiteitsbewijs heeft aangemeld.

Wie beoordeelt de testen?
Testdeel Luisteren en Lezen
De verbetering gebeurt automatisch door de computer.

Testdeel Spreken en Schrijven
2 opgeleide testafnemers beoordelen apart de testdelen Spreken en Schrijven.
Bij twijfel beoordeelt ook een 3e opgeleide testafnemer de testdelen.

Wat als je niet slaagt voor de test?
Voor elk testdeel kan je herkansen na 3 maanden.
Als je de test start maar niet helemaal aflegt, is dit toch een officiële test en een gebruikte testkans. Je kan
herkansen na 3 maanden.

Hoe worden de resultaten geregistreerd?
De resultaten van de test worden geregistreerd in je dossier in het klantvolgsysteem van de Agentschappen
en Huis van het Nederlands Brussel, Connect.

Klachten en beroepen
Heb je een suggestie, een opmerking of een klacht? Onze medewerkers helpen je graag verder.
Ben je niet geslaagd en ga je niet akkoord met het resultaat? Dan kan je een klacht indienen of een beroep
aantekenen. Ga naar de website https://www.integratie-inburgering.be/nl/contact.
Meer informatie over klachten en beroepen: www.integratie-inburgering.be/klacht-of-beroep

Reglement
Door in te schrijven voor de test verklaar je je akkoord met dit reglement.
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