De Wet Taaleis in de praktijk
Vanaf 1 januari 2016 treedt zowel de Wet Taaleis Participatiewet als de onderliggende algemene
maatregel van bestuur (AMvB) in werking. U bent dan als gemeente verplicht om van
bijstandsgerechtigden te vragen zich in te zetten om de Nederlandse taal op een basisniveau (A2/1F)
te beheersen. Als een bijstandsgerechtigde niet aan de hand van documenten, zoals een
inburgeringsdiploma of schooldiploma, kan bewijzen dat hij voldoet aan de taaleis, zal hij een
taaltoets af moeten leggen. In de AMvB staan richtlijnen voor gemeenten waar de toets aan moet
voldoen, zoals de op te nemen onderdelen, de wijze van beoordeling en omstandigheden waaronder
de toets moet worden afgenomen.
Voor welke bijstandsgerechtigden heeft de Wet Taaleis Participatiewet consequenties?
De Wet Taaleis zal vooral consequenties hebben voor anderstaligen in de bijstand die geen
inburgeringsdiploma hebben en op geen andere wijze kunnen aantonen over een voldoende
taalniveau te bezitten. Daarnaast heeft de wet invloed op de laaggeletterden binnen de groep
Nederlandstalige volwassenen in de algemene bijstand, die minder dan 8 jaar onderwijs in Nederland
hebben gevolgd en een lager niveau van lezen en/of schrijven hebben dan gewenst.
Hoe voert u de Wet Taaleis Participatiewet in de praktijk uit?
Toetsing is een vak apart. Zeker als een toets grote gevolgen kan hebben, is het essentieel om hier
zorgvuldig mee om te gaan. Daarom maakt Bureau ICE al 25 jaar eerlijke toetsen en examens voor
onderwijs en overheid. In opdracht van de overheid ontwikkelen wij bijvoorbeeld het
inburgeringsexamen en onderdelen van het Staatsexamen NT2. Ook hebben wij verschillende
toetsproducten voor het NT2-onderwijs. Met onze expertise kunnen wij u helpen om de Wet Taaleis
Participatiewet in de praktijk uit te voeren.
Zo raden wij u aan om voor de nulmeting toetsen Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid op A2niveau af te nemen, zodat u een goed beeld krijgt van de taalvaardigheid van de deelnemers. Omdat
de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid en leesvaardigheid voor deelnemers onder A2-niveau
langzamer verloopt dan de ontwikkeling van de andere vaardigheden, zal een deelnemer die met
schrijven en lezen boven A2 scoort vrijwel zeker aan de taaleis voldoen. We hebben daarom een
aantal van onze toetsproducten in kaart gebracht, waarmee u het taalniveau van uw cliënten vast
kunt stellen. Deze toetsproducten vereisen voor de afname geen specifieke kennis van taal en
taalniveaus en kunnen groepsgewijs worden afgenomen. Onze toetsen zijn qua taalniveau en inhoud
gekoppeld aan het Europese Referentiekader (ERK/CEF).
1. De inzet van het VNT2 ( Voortgangsinstrument NT2), een papieren toetsinstrument
Alhoewel de toetsen van het VNT2 bedoeld zijn om in te zetten als voortgangsmeting, kunt u de
toetsen Lezen A2 en Schrijven A2 uit het VNT2 afnemen om vast te stellen of uw cliënt het vereiste
taalniveau beheerst. De leestoets, met een minimale afnametijd van 45 minuten, bestaat uit
meerkeuzevragen die door eigen medewerkers kunnen worden nagekeken. Voor de schrijftoets geldt
een minimale afnametijd van 35 minuten en deze toets dient beoordeeld te worden door een
gekwalificeerde NT2-docent. Een ervaren docent beoordeelt vier schrijftoetsen per uur.
Bij het niet behalen van de Taaleis kan tevens het VNT2 ingezet worden om de voortgangsmeting op
alle deelvaardigheden uit te voeren. Voor alle vaardigheden zijn zes toetsen beschikbaar. Twee
toetsen op A1, twee op A2 (1F) en twee op B1 (2F). Qua inhoud sluiten de toetsen aan op de
deelvaardigheden uit het ERK. Het VNT2 is vanaf 1 december 2015 beschikbaar.
Meer informatie kunt u vinden op www.toets.nl/vnt2.

2. De inzet van de TOA, ons online toetssysteem
Een andere optie is om als nulmeting de digitale toetsen Lezen en Schrijven (eventueel ook Luisteren)
op A2-niveau af te nemen in de TOA. De toetsen Lezen en Luisteren geven direct de uitslag. De toets
Schrijven wordt in de TOA beoordeeld door een gekwalificeerde NT2-beoordelaar. De afnametijd is
minimaal 50 minuten per toets.
Bij het niet behalen van de Taaleis kan de TOA ingezet worden om de voortgangsmeting op alle
deelvaardigheden uit te voeren. Voor alle vaardigheden zijn meerdere toetsen beschikbaar. U heeft
de beschikking over inzichtelijke kandidaatsrapportages voor u, de cliënt en de docent die gekoppeld
kunnen worden aan een administratiesysteem.
Voor meer informatie over de TOA-licenties gaat u naar http://www.toets.nl/licenties.
3. Een combinatie met de inzet van het Intake-instrument NT2 (INT2)
Ook is er een combinatie mogelijk van de VNT2, de TOA en INT2. U neemt als nulmeting de toetsen
Lezen en Schrijven A2 af uit het VNT2 of de TOA. Met het papieren Intake-instrument NT2 (INT2) kan
de taalaanbieder vervolgens, naast het taalniveau, een volledig beeld krijgen van uw cliënt, doordat
de leerbaarheid, ambities, belemmerende en succesfactoren van de cliënt in kaart worden gebracht.
Zo wordt het mogelijk om een passend en individueel taaltraject aan te bieden. Vervolgens kan de
voortgangsmeting zowel in de TOA als met de VNT2 uitgevoerd worden.
Voor meer informatie over INT2 gaat u naar http://www.toets.nl/int2.
Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij de uitvoering van de Wet Taaleis
Participatiewet? Neem dan contact op met Stan Broos, 0345 – 65 66 10.
Wie is Bureau ICE?
Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen
ontwikkelen. Wij maken daarom al 25 jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor
onderwijs en overheid. Zo maakt 70% van het middelbaar beroepsonderwijs en de
Volwasseneneducatie gebruik van ons digitale toetssysteem TOA, waarin zo’n 900 toetsen
beschikbaar zijn. In opdracht van de overheid ontwikkelen wij het inburgeringsexamen en het
Staatsexamen NT2. Daarnaast ontwikkelen wij papieren toetspakketten zoals het Intake-instrument
NT2 (INT2) en het Voortgangsinstrument NT2 (VNT2).

