Taaltest Nederlands

De doelgroep
De taaltoets is geschikt voor mannen en vrouwen
vanaf ongeveer 12 jaar. Omdat er scoreverschillen
zijn tussen autochtonen en allochtonen zijn er
verschillende normgroepen beschikbaar, waaronder
een autochtone normgroep, verschillende
normgroepen voor eerste generatie allochtonen en
een normgroep voor tweede generatie allochtonen.

WAAROM EEN TAALTEST NEDERLANDS?
Is het taalniveau van een kandidaat hoog genoeg
om hem of haar te kunnen testen? Het kan lastig
zijn in te schatten of iemand de Nederlandse taal
voldoende machtig is om ook in deze taal getest te
kunnen worden. Hoewel de Nederlandse spreek- en
luistervaardigheid van een kandidaat voldoende
kunnen zijn, is dit niet altijd een indicatie voor zijn
lees- of schrijfvaardigheid.

De Taaltest Nederlands

Schermvoorbeeld taaltest in NOA-Online

De Taaltest Nederlands is ontwikkeld om in korte
tijd een indicatie te verkrijgen van het algemene
Nederlandse taalniveau van kandidaten. De
primaire doelgroep wordt gevormd door personen
die Nederlands niet als moedertaal hebben en
waarvoor Nederlands als tweede of derde taal
gezien kan worden. De test is echter ook te
gebruiken om een indicatie te krijgen van mogelijke
taalachterstanden bij personen die Nederlands wel
als moedertaal hebben geleerd.
De test kan daarnaast gebruikt worden om te
onderzoeken of een kandidaat over voldoende
Nederlandse taalvaardigheid beschikt om de
Multiculturele Capaciteitentest (MCT-M/MCT-H) te
kunnen afnemen. De test wordt dan gebruikt als
voortest voorafgaand aan de MCT afname.
Voor een verdergaande diagnose van het
Nederlandse taalniveau, bijvoorbeeld voor het
adviseren over de inhoud van een
taalscholingsprogramma, wordt geadviseerd de vier
aspecten van taalvaardigheid (spreken, luisteren,
lezen en schrijven) afzonderlijk te meten. Voor deze
verdergaande taaldiagnose zijn specifieke taaltests in
de handel.

Informatie en Bestellingen Taaltest
De taaltest is verkrijgbaar bij NOA. Er is zowel een
paper-pencil versie als een online versie van de
test beschikbaar. De Online versie is opgenomen in
NOA-Online, de internetomgeving van NOA.
NOA verzorgt trainingen waarin u leert de taaltest
toe te passen en te interpreteren. Naast de taaltest
geeft NOA ook andere tests en vragenlijsten uit.
Mocht u meer informatie willen over producten en
diensten van NOA, of wilt u producten van NOA
bestellen, dan kunt u contact opnemen met:
NOA B.V.
Adres:

Jollemanhof 14 A
1019 GW Amsterdam

Tel:

020 – 50 40 800

Fax:

020 – 50 40 801

E-mail:

info@noa-vu.nl

Internet:

www.noa-vu.nl

NOA werkt nauw samen met de Vakgroep Arbeids- en
Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

