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TAALTEST / PROFICIENCY TEST NEDERLANDS  

K.U.LEUVEN 
Interfacultair instituut voor levende talen (ILT)1 

 
 
 
ACHTERGROND 
 
Uit het onderwijsreglement van de K.U. Leuven. 

Taalvoorwaarden 

Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt 
enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als hij aan één van de 
volgende voorwaarden voldoet: 
a) bewijzen dat hij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger 
onderwijs met succes in het Nederlands heeft afgelegd;  
b) geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat volgens de Nederlandse Taalunie een 
voldoende niveau biedt voor toelating tot het hoger onderwijs. Voor sommige 
opleidingen kan de instelling een hoger niveau eisen; 
c) geslaagd zijn voor niveau 5 van het examen Nederlands georganiseerd door het 
Instituut voor Levende Talen (ILT) van de K.U.Leuven; 
d) een certificaat voorleggen van een opleiding Nederlands die door de universiteit als 
gelijkwaardig beschouwd wordt met de voorgaande of op een andere manier afdoende 
aantonen over een voldoende taalbeheersing te beschikken. 

De evaluatie of aan één van de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, gebeurt door 
de International Admissions and Mobility Unit (Naamsestraat 22 - bus 5410, 3000 
Leuven, tel.: +32 16 324020, waar nodig in overleg met het ILT. 

 

TESTMODALITEITEN en INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 
De ‘proficiency test’ of taaltest Nederlands wordt steeds op de volgende dagen 
georganiseerd: 
- de derde maandag van september 
- de derde maandag van januari  
De test vindt steeds plaats tussen 9u en 13u. Kandidaten komen ruim op tijd naar het 
secretariaat. Eens de test gestart is, kan de kandidaat geweigerd worden. 
 
Aanmelding:  
- on line (zie www.kuleuven.be/ilt) 
                                                 
1 De structuur van deze informatie is gebaseerd op de taxonomie van de taaltest op de site van Linguapolis 
Antwerpen. 
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- rechtstreeks bij het ILT-secretariaat  
 
Plaats van testafname 
 
Interfacultair instituut voor levende talen 
ILT 
Dekenstraat 6 
3000 Leuven 
tel.: +32 16 325660 

Inschrijvingsgeld 
•  € 60 

RESULTATEN en CERTIFIËRING 
 
Binnen de week na de test krijgt de student de resultaten van de test. De student moet 
minimaal 50% behalen en geslaagd zijn voor minimaal 3 van de 4 onderdelen. 
Wie slaagt, krijgt een certificaat op het niveau C1 (Effectiveness) van het Common 
European Framework of Reference en kan zich daarmee definitief inschrijven als regulier 
student aan de K.U. Leuven, uiteraard voor zover aan alle andere noodzakelijke 
voorwaarden voldaan is. 
Een student kan steeds inzage vragen in zijn examen via het secretariaat. Dit kan tot 
maximaal 2 weken nadat het resultaat is doorgegeven. 
 
 
TESTPRINCIPES 
 
De Taaltest Nederlands van de K.U.Leuven is een taalvaardigheidstoets die geen 
vakkennis wil toetsen. De test beoogt ook geen voorspelling van studieresultaten op 
universitair niveau. De test wil cultuur- en waardenfair zijn en beoordeelt geen meningen 
van testers.  
 
 
TESTONDERDELEN 
 
Het examen bestaat uit een test van vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en 
spreken. Een aantal onderdelen kan ‘geïntegreerd’ getest worden. Dat betekent dat er 
bijvoorbeeld een schrijfopdracht moet worden afgewerkt op basis van een 
luisteroefening, of dat er een spreekoefening gekoppeld wordt aan een luister- of 
leesoefening. 
De vaardigheden worden steeds getest in een theoretische, academische of populair-
wetenschappelijke context. De teksten waarop de test gebaseerd is, zijn immers bedoeld 
voor hooggeschoolden. De kandidaten mogen geen woordenboeken of andere 
hulpmiddelen gebruiken. 
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NADERE BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN 
 
Lezen: 

- Kandidaten begrijpen (uittreksels uit) populair-wetenschappelijke, academische of 
algemeen maatschappelijke teksten; het niveau is vergelijkbaar met dat van een 
kwaliteitskrant of een tijdschrift (vb. De Standaard, De Morgen, Knack, EOS-
magazine, ...) 

- Kandidaten kunnen hoofdgedachten in een tekst onderscheiden van bijgedachten. 
- Kandidaten kunnen al lezend de structuur van een tekst herkennen en 

reconstrueren. 
- Kandidaten kunnen inhoudelijke vragen bij een tekst beantwoorden. 

 
Luisteren: 

- Kandidaten begrijpen vlot gesproken Nederlands (zowel standaard als meer 
tussentalig) in een eerder zakelijke of wetenschappelijke context (vb. een 
nieuwsfragment, een fragment uit een duidingsprogramma, een fragment uit een 
populairwetenschappelijk programma, enzovoort). 

- Kandidaten kunnen hoofdgedachten in een fragment onderscheiden van 
bijgedachten. 

- Kandidaten kunnen al luisterend de structuur van een fragment herkennen en 
reconstrueren. 

- Kandidaten kunnen inhoudelijke vragen bij een audiofragment beantwoorden. 
 
Schrijven: 

- Kandidaten kunnen op basis van een tekst of fragment (geschreven of gesproken) 
een samenvatting maken of een commentaar schrijven. 

- Ze kunnen een tekst schrijven die logisch, thematisch of anderszins duidelijk 
gestructureerd is. Kandidaten kunnen eerder complexe ideeën weergeven op een 
authentieke manier. 

- De kandidaten maken gevarieerd gebruik van zinsconstructies en geven blijk van 
een uitgebreide woordenschatbeheersing. Ze beheersen de interpunctie van het 
Nederlands goed en maken weinig grammaticale fouten.  

 
Spreken: 

- Kandidaten kunnen zich vlot uitdrukken in het Nederlands. Grammaticale en 
lexicale fouten kunnen nog voorkomen maar niet systematisch. 

- Kandidaten spreken duidelijk. Een accent kan, maar de kandidaat moet zonder al 
te veel moeite verstaanbaar zijn. 

- Kandidaten kunnen samenhangend en gestructureerd praten over een 
maatschappelijk of populair-wetenschappelijk onderwerp. Dat kunnen ook 
eenvoudige grafieken of tabellen zijn. 

- Kandidaten kunnen een opinie verwoorden en beargumenteren en ze kunnen 
gepast reageren op standpunten of vragen van anderen. 
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In het volgende schema kunt u zien op welk niveau de taaltest Nederlands van de K.U. 
Leuven zich globaal situeert.2 
 
 

Begrijpen Spreken 
Luisteren Lezen Productie Interactie 

Schrijven C1 

Ik kan een langer 
betoog begrijpen, 
zelfs wanneer dit 
niet duidelijk 
gestructureerd is en 
wanneer relaties niet 
expliciet maar 
impliciet worden 
aangegeven. Ik kan 
zonder al te veel 
inspanning tv-
programma’s en 
films begrijpen. 

Ik kan lange en 
complexe, feitelijke 
en literaire teksten 
begrijpen en het 
gebruik van 
verschillende stijlen 
waarderen. Ik kan 
gespecialiseerde 
artikelen en lange 
technische instructies 
begrijpen, zelfs 
wanneer deze geen 
betrekking hebben op 
mijn domein. 

Ik kan duidelijke 
gedetailleerde 
beschrijvingen geven 
over complexe 
onderwerpen en 
daarbij sub-thema’s 
integreren, specifieke 
standpunten 
ontwikkelen en het 
geheel afronden met 
een passende 
conclusie. 

Ik kan mezelf 
vloeiend en spontaan 
uitdrukken zonder 
merkbaar naar 
uitdrukkingen te 
hoeven zoeken. Ik 
kan de taal flexibel 
en effectief 
gebruiken voor 
sociale en 
professionele 
doeleinden. Ik kan 
meningen en ideeën 
met precisie 
formuleren en mijn 
bijdrage vaardig aan 
die van andere 
sprekers relateren. 

Ik kan me in duidelijke 
goed gestructureerde tekst 
uitdrukken en daarbij 
redelijk uitgebreid 
standpunten uiteenzetten. 
Ik kan in een brief, een 
opstel of een verslag 
schrijven over complexe 
onderwerpen en daarbij 
de voor mij belangrijke 
punten benadrukken. Ik 
kan schrijven in een stijl 
die is aangepast aan de 
lezer die ik in gedachten 
heb. 

 
 
VOORBEREIDING OP TAALTEST 
 
De tester kan zich op de test voorbereiden door de voorbereidende examens van het 
profiel PTHO of PAT van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)door 
te nemen. 
Zie www.cnavt.org. Het PTHO is globaal op hetzelfde niveau als de taaltest Nederlands. 
Over de inhoud van het examen wordt niet met de organiserende instelling 
gecommuniceerd. 
Ook het CNaVT-examen kan trouwens aan onze instelling worden afgelegd; zie voor 
meer informatie www.kuleuven.be/ilt/cert_ned_vreemdetaal.htm. 
 
 
TOETSVOORBEELDEN 
 
LUISTEREN 
Opgave: U hoort het volledige fragment (10 à 15 minuten) tweemaal met tussendoor een 
pauze van 15 minuten waarin u de aantekeningen die u tijdens het luisteren hebt gemaakt 
kan uitwerken.  
Na de tweede beluistering krijgt u, afhankelijk van de duur van het fragment, nog 20 tot 
30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden. 
 
Voorbeeldvragen. 
 

1. Juist / fout 
                                                 
2 Dit schema is gebaseerd op het Common European Framework of Reference. Zie bijvoorbeeld  
http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/ 
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Zijn de volgende uitspraken juist of fout? Als de uitspraak fout is, moet je ze ook 
verbeteren.           

a. Het aantal echtscheidingen neemt toe en het aantal huwelijken neemt ook 
toe.        juist / fout 
Correctie: ..................................................................................................... 
 

b. Hoe ouder de partners, hoe vaker ze scheiden.  juist / fout 
Correctie: ..................................................................................................... 

 
2. Meerkeuzevragen 

Slechts één van de volgende antwoorden is correct. Duid het juiste antwoord aan. 
a. de spreker zegt dat poëzie voorrang moet krijgen op literatuur in het 

vreemdetalenonderwijs 
b. de spreker zegt dat literatuur voorrang moet krijgen op poëzie in het 

vreemdetalenonderwijs 
c. de spreker zegt dat literatuur en poëzie evenredig belangrijk zijn in het 

vreemdetalenonderwijs 
d. de spreker zegt dat er noch voor literatuur, noch voor poëzie plaats is in 

het vreemdetalenonderwijs. 
 
Bij dit soort vragen moet je erg aandachtig luisteren omdat de nuances tussen de 
keuzemogelijkheden soms erg klein zijn. 
 

3. Open vragen 
 
Welke moeilijke ‘dubbele’ taak heeft de overheid volgens de onderzoekster? 
Wees volledig in je antwoord. 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
LEZEN 
 
Opgave: Lees de tekst en beantwoord de vragen op de volgende pagina’s. Zorg ervoor 
dat je de tekst eerst verkennend leest en niet bij elk woord blijft stilstaan. Probeer al bij 
een eerste lezing de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. 
 
Voorbeeldvragen 
 

1. Juist / fout-vragen 
 

Zijn de volgende uitspraken juist of fout? Als de uitspraak fout is, moet je ze ook 
verbeteren. 
 
Het Koninklijk Atheneum van Antwerpen tolereert piercings.  juist / fout 
Correctie: ............................................................................................................................ 
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2. Meerkeuzevragen 
 
Welke uitspraak is correct volgens de tekst? 

a. In de tekst staat dat pubers zich minder goed lijken te kunnen concentreren omdat 
hun hersenen de ontwikkeling van hun lichaam niet kunnen volgen. 

b. In de tekst staat dat pubers zich minder goed lijken te kunnen concentreren omdat 
ze zoveel andere activiteiten aan hun hoofd hebben. 

c. In de tekst staat dat pubers zich minder goed lijken te kunnen concentreren omdat 
ze thuis problemen hebben. 

 
 
3. Woordenschatvragen 

 
Wat betekent 'lonkt' (r.21) in deze context? Probeer een zo duidelijk mogelijke 
omschrijving te geven.     
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Wat betekent de uitdrukking ‘over de streep trekken’ (r. 31) in de context van deze zin / 
deze tekst? Probeer een zo duidelijk mogelijke omschrijving te geven. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 

4. Open vragen 
 
Welke twee neveneffecten kan het verbod op roken op school volgens deze tekst met zich 
meebrengen?          /2 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

5. Vragen waarin je dingen moet afleiden uit context 
 
Wie bedoelt men met ‘ze’ in regel 10?  
Wat bedoelt men precies met ‘daarvoor’ in regel 48? 
 
 
SCHRIJVEN 
 
1. Samenvatting 
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Maak een korte samenvatting van de luistertekst (max. 25 zinnen). Zorg ervoor dat je 
samenvatting een duidelijk begin, midden en slot heeft. 
 
 
2. Opinie of commentaar 
 
Geef je mening over het thema in de tekst (‘Waarom pubers het zwijn uithangen’). 
Structureer je opinie degelijk en zorg ervoor dat je een samenhangende tekst schrijft. Je 
bijdrage bestaat uit ca. 250 woorden. 
 
Specifieke beoordelingscriteria schrijftest: 
 

Inhoudelijk : 
 
Staat de belangrijke info erin ? (ja / neen) 
 
Woordenschat : 
 
Beschikt de student over een uitgebreide woordenschat en is het verslag helder en 
duidelijk? Kan de student variëren om herhaling te vermijden? Zitten er geen 
significante fouten in de woordenschat? Sporadisch kan een verkeerde woordkeuze 
voorkomen, als de begrijpelijkheid niet verstoord wordt. 
 
Grammatica : 
 
Heeft de kandidaat een goede grammaticale beheersing? Gebruikt hij de tijden  
perfect? Toont hij dat hij kan variëren in de constructie van zijn zinnen (met variatie 
volgorde zinsconstituenten, gebruik van verschillende wijzen (actief / passief) waar 
nodig / nuttig en gebruik van enkelvoudige en complexe zinnen)?  
Basisfouten grammatica (zoals fouten tegen inversie of positie van het werkwoord in 
hoofd- en bijzin) komen in principe niet meer voor. Kleine grammaticale fouten 
kunnen nog voorkomen op voorwaarde dat dit niet systematisch gebeurt. Er worden 
geen fouten meer gemaakt die het begrip verstoren. 
 
Spelling : 
 
Hanteert de student de spellingregels overwegend correct?  
Spellingfoutjes kunnen sporadisch nog voorkomen, op voorwaarde dat ze de 
begrijpelijkheid niet verstoren.  
 
Samenhang en structuur : 

 
Kan de student een helder en goed gestructureerd verslag schrijven? Kan hij door 
verbindingswoorden en structuuraanduiders zijn argumenten goed weergeven en op 
een gestructureerde manier ideeën weergeven? 
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SPREKEN 
 

1. Kies één van de volgende twee onderwerpen. Neem een standpunt in en 
beargumenteer dat.3 
 
Voorbereiding 
Je krijgt 10 minuten om je voor te bereiden. Je mag aantekeningen maken. 

a. Kan een pilsje op het werk? 
Peter Vanvelthoven, minister van Werk, besteedt in een nota aandacht aan het alcolhol- 
en drugsbeleid op de werkvloer. Hoe gaat uw werkgever daar mee om? En vindt u 
alcohol op het werk (in bepaalde omstandigheden) kunnen? Of zijn de twee niet 
verenigbaar?  
 
 
b. Mag je e-mailen, chatten of surfen op internet tijdens de werkuren? 
In sommige bedrijven is het voor de werknemers niet toegelaten om te surfen of te e-
mailen tijdens de werkuren. Ze mogen dan enkel op het lokale intranet, niet op internet. 
In andere bedrijven is het gebruik van internet vrij en vertrouwt men op de werkethiek 
van de werknemers. Vindt u e-mailen, chatten of surfen tijdens de werkuren 
aanvaardbaar? Onder welke omstandigheden kan het wel of niet? 
 
 
2. Een onderzoekje presenteren 
 
Je moet binnen je opleiding een presentatie geven over het onderwerp ‘vergrijzing’. 
De belangrijkste resultaten zijn in twee tabellen weergegeven. Je presenteert de 
resultaten aan je medestudenten en aan je docent. 
 
Voorbereiding 
- Lees de tabellen met de resultaten van het onderzoek hieronder.  
- Je hebt 10 minuten de tijd om de presentatie voor te bereiden. Je mag aantekeningen 
maken. 
 
Presentatie  
- Geef een duidelijk gestructureerde presentatie en vertel:  
• wat er precies is onderzocht en bij wie (herkomst + geslacht);  
• de belangrijkste uitkomst van tabel 1;  
• de belangrijkste uitkomst van tabel 2;  
• wat het verband kan zijn tussen tabel 1 en tabel 2.  
- Vraag na afloop van de presentatie of de toehoorders nog vragen hebben.  

                                                 
3 Deze vraag is gebaseerd op een vraag van het CNaVT. 
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- Beantwoord de vragen. 
Let op! Lees de resultaten in de tabellen niet letterlijk af, maar geef de belangrijkste 
conclusies. 
 
 
Specifieke beoordelingscriteria spreektest: 
 

Inhoudelijk : 
 
Komt de informatie die de kandidaat geeft overeen met de informatie in de tabellen? 
 
Woordenschat : 
 
Beschikt de student over een uitgebreide woordenschat en kan hij helder en duidelijk 
formuleren? Kan de student voldoende variëren om herhaling te vermijden? Zitten er 
geen significante fouten meer in de woordenschat.  
Sporadisch kan een verkeerde woordkeuze voorkomen, echter zonder de 
begrijpelijkheid te verstoren. 
 
Grammatica : 
 
Heeft de kandidaat een goede grammaticale beheersing? Gebruikt hij de tijden 
nagenoeg perfect? Toont hij dat hij kan variëren in de constructie van zijn zinnen 
(met variatie volgorde zinsconstituenten, gebruik van verschillende wijzen (actief / 
passief) waar nodig / nuttig en gebruik van enkelvoudige en complexe zinnen)? 
Basisfouten in de grammatica (zoals fouten tegen inversie of positie van het 
werkwoord in hoofd- en bijzin) komen in principe niet meer voor. Kleine 
grammaticale fouten kunnen nog voorkomen op voorwaarde dat dit niet systematisch 
gebeurt. Er worden geen fouten meer gemaakt die het begrip verstoren. 
 
Samenhang en structuur : 

 
Kan de student helder en goed gestructureerd formuleren. Kan hij door middel van 
verbindingswoorden en structuuraanduiders zijn argumenten goed weergeven en op 
een gestructureerde manier ideeën weergeven? 

 


