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INFORMATIEBLAD UVA TAALTOETS NEDERLANDS 

 

 

INLEIDING 

De UvA Taaltoets Nederlands is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. 

De vragen, teksten en opdrachten in de toetsen hebben daarom altijd raakvlakken met de praktijk van 

het werken met kinderen in de kinderopvang. De UvA Taaltoets is sinds 2010 al door enkele duizenden 

pedagogisch medewerkers gemaakt om hun beheersing van de Nederlandse taal te toetsen. 

 

DE TOETSONDERDELEN 

De UvA Taaltoets Nederlands bestaat uit drie onderdelen: 

� Lezen 

� Schrijven (n.v.t.) 

� Spreken / Luisteren 

 

Voor ieder onderdeel is er een aparte toets. De taaltoets bestaat dus eigenlijk uit drie afzonderlijke 

toetsen. Samen vormen deze de UvA Taaltoets Nederlands. Van de UvA Taaltoets Nederlands hoeft u 

alleen de onderdelen Lezen en Spreken / Luisteren te maken. 

 

Voor ieder toetsonderdeel dat u hebt gemaakt wordt een score vastgesteld. Deze score wordt 

uitgedrukt in een taalvaardigheidsniveau. U haalt dus niet zomaar een voldoende of onvoldoende voor 

een toetsonderdeel. Wel stellen wij vast of u voldoet aan de taalnorm voor pedagogisch medewerkers 

zoals die door de overheid en gemeenten is bepaald. En zo niet, hoeveel scholing er naar verwachting 

nodig is om alsnog aan deze norm te kunnen voldoen. 

 

Lezen 

Het onderdeel lezen bestaat uit een aantal teksten waarover u vragen moet beantwoorden. De teksten 

hebben duidelijke raakvlakken met het werken in de kinderopvang. Er zijn in totaal 50 vragen over de 

teksten. De vragen zijn meerkeuzevragen of vragen die u moet beantwoorden met waar/niet waar. 

 

Belangrijk: U krijgt voor het maken van dit onderdeel 1,5 uur de tijd. Deze tijd kunt u naar eigen inzicht 

indelen. Wanneer bij u een indicatie zoals dyslexie, faalangst of een andere indicatie is vastgesteld, hebt 

u recht op een half uur extra tijd. Dan krijgt u in totaal 2 uur de tijd voor het maken van de toets. Het 

aanvragen van extra tijd verloopt via uw werkgever en/of de gemeente. 

 

Wij raden u aan om naar deze toets een flesje water en eventueel iets te eten mee te nemen! 
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Spreken / Luisteren 

Het onderdeel Spreken / luisteren bestaat uit een digitale toets. Deze toets wordt met behulp van een 

laptop en een headset afgenomen.  

 

Bij deze toets zit u samen met andere kandidaten in een ruimte. Iedere kandidaat beschikt over een 

eigen laptop waarop de toets wordt afgespeeld. Naast iedere laptop ligt een toetsboekje dat u nodig 

hebt bij het maken van de toets. U beluistert de toets door een headset en spreekt uw antwoorden in 

met behulp van de ingebouwde microfoon. Een vriendelijke, duidelijk sprekende vrouwenstem leidt u 

door de toets en geeft duidelijk aan wanneer u iets moet zeggen of lezen in het toetsboekje. Dit wordt 

bovendien aangegeven door heldere audiosignalen. 

 

Dit toetsonderdeel duurt maximaal 30 minuten. 

 

Belangrijk: U hoeft voor dit toetsonderdeel niet over speciale computervaardigheden te beschikken. U 

hoeft niet zelf iets met de computer te doen. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Wij zijn verplicht u voorafgaand aan de toetsafname te vragen naar uw legitimatie. Het is dus heel 

belangrijk dat u zich voor ieder toetsonderdeel kunt legitimeren. Zonder geldige legitimatie mogen wij u 

helaas niet toelaten tot de toets. 

 

UvA Talen zorgt dat er op uw tafel een pen en papier ligt. Als u liever uw eigen pen of papier gebruikt, is 

dit uiteraard toegestaan. 

 

Na afloop van de toets dient u bij het verlaten van de examenruimte alle toetsboekjes en aantekeningen 

in te leveren. Het is niet toegestaan de toetsinstructies mee te nemen of eruit te kopiëren.  

 

De uitslagen van de toetsen worden zo snel mogelijk na het examen bekend gemaakt. Doorgaans 

gebeurt dit binnen maximaal twee weken. 

 

Nadat alle toetsuitslagen zijn gecommuniceerd, krijgt u de gelegenheid om de door u gemaakte schrijf- 

en leestoetsen in te zien. Wij organiseren hiervoor één of meer inzagemomenten. Er is dan altijd een 

docent aanwezig die uw eventuele vragen kan beantwoorden. 

 

 

WIJ WENSEN U HEEL VEEL SUCCES BIJ HET MAKEN VAN DE TOETS! 


