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Overzicht gevalideerde instrumenten niveaubepaling  

ten behoeve van de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 

 

NB: Dit document geldt voor de Subsidieregeling Tel mee met Taal per 1 januari 2023  
 

Toelichting 

NT1 - Voor Nederlandstaligen zijn dit de gevalideerde taaltoetsen/indicatie-instrumenten – 

gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen. Uitslag: onder 2F. 

 

NT2 - Voor anderstaligen mogen ook gevalideerde taaltoetsen/indicatie-instrumenten voor 

NT2 worden gebruikt – gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde 

Talen (ERK). Uitslag: onder B1. 

 

Rekenen - Voor trajecten gericht op het verbeteren van de rekenvaardigheid mogen ook 

gevalideerde toetsen/indicatie-instrumenten voor rekenen worden gebruikt – gebaseerd op 

het Referentiekader taal en rekenen. Uitslag: onder 2F. 

 

Digitale vaardigheden - Voor trajecten gericht op het verbeteren van de digitale 

vaardigheden mogen ook gevalideerde toetsen/indicatie-instrumenten voor digitale 

vaardigheden worden gebruikt – gebaseerd op de eindtermen van de Regeling digitale 

vaardigheden educatie 2018. Uitslag: onder Basisniveau 2. 

 

 

NT1 
Voor Nederlandstaligen zijn dit de gevalideerde taaltoetsen/indicatie-instrumenten – 
gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen. Uitslag: onder 2F. 
 
Organisatie  Naam instrument Toelichting  
Stichting Lezen 
en Schrijven 

Taalmeter 1F, 2F, 
1F/2F 

De online taalmeters geven een indicatie of 
iemand laaggeletterd is. Vaardigheid: Lezen.  
De gebruikte teksten zijn gevalideerd.  
De taalmeters zijn kosteloos in te zetten.  

Bureau ICE TOA-toetsen 
 

In de TOA (online) zitten toetsen voor alle 
taalvaardigheden, niveaus 1F-4F en A1-C1.  
De toetsen zijn goedgekeurd door de 
onderwijsinspectie. 

Bureau ICE Participatiebox In de Participatiebox zitten toetsen op niveau 1F 
en A2, gericht op volwassenen. De toetsen zijn 
deels op papier en deels online.  
Het materiaal is goedgekeurd door de 

onderwijsinspectie. 

AMN Taaltoetsen 
Nederlands 

AMN heeft taaltoetsen voor de niveaus 1F-4F. 

 

 

NT2 
Voor anderstaligen mogen ook gevalideerde taaltoetsen/indicatie-instrumenten voor NT2 
worden gebruikt – gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde 
Talen (ERK). Uitslag: onder B1. 
 
Organisatie  Naam instrument Toelichting  
Bureau ICE TOA-toetsen In de TOA (online) zitten toetsen voor alle 
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taalvaardigheden, niveaus 1F-4F en A1-C1.  
De toetsen zijn goedgekeurd door de 
onderwijsinspectie. 

Bureau ICE Participatiebox In de Participatiebox zitten toetsen op niveau 1F 
en A2, gericht op volwassenen. De toetsen zijn 
deels op papier en deels online. 
Het materiaal is goedgekeurd door de 
onderwijsinspectie. 

Bureau ICE INT2 – Intake-
instrument NT2 

In de box INT2 zitten meerdere toetsen A1/A2/B1 

op papier.  

Bureau ICE VNT2 – 
Voortgangs-
instrument NT2 

In de box VNT2 zitten meerdere toetsen A1/A2/B1 

op papier. 

 

Boom NT2 NT2-
niveautoetsen 
(TANG-toetsen) 

De NT2-niveautoetsen zijn online toetsen, 
ontwikkeld voor hoger opgeleide anderstaligen. 
De toetsen zijn ontwikkeld door vier universiteiten. 

STE 
Languages 

Persoonlijke intake Schriftelijke toets en gesprek met een taaltrainer. 
Niveaus t/m C2. 

DUO (Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs) 

Inburgeringsexam
en 

Examens A2: Lezen / Luisteren / Spreken / 
Schrijven. 
Een recente afname (max. drie maanden geleden), 
waarbij A2 niet is behaald. 

DUO Staatsexamen 
NT2 programma I 

Examens B1: Lezen / Luisteren / Spreken / 
Schrijven. 
Een recente afname (max. drie maanden geleden), 
waarbij B1 niet is behaald. 

 

Rekenen 
Voor trajecten gericht op het verbeteren van de rekenvaardigheid mogen ook 
gevalideerde toetsen/indicatie-instrumenten voor rekenen worden gebruikt – gebaseerd 
op het Referentiekader taal en rekenen. Uitslag: onder 2F. 
 
Organisatie  Naam instrument Toelichting  

Stichting Lezen 
en Schrijven 

Rekenmeter 1F De online rekenmeter geeft een indicatie op het 
gebied van rekenvaardigheid op niveau 1F.  
De rekenmeter is kosteloos in te zetten. 

Bureau ICE TOA-toetsen In de TOA (online) zitten toetsen voor rekenen 
voor de niveaus 1F-3F.  
De toetsen zijn goedgekeurd door de 
onderwijsinspectie. 

AMN  Rekentoetsen AMN heeft rekentoetsen voor de niveaus 1F-3F. 
 

Digitale vaardigheden 
Voor trajecten gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden mogen ook 
gevalideerde toetsen/indicatie-instrumenten voor digitale vaardigheden worden gebruikt – 
gebaseerd op de eindtermen van de Regeling digitale vaardigheden educatie 2018. 
Uitslag: onder Basisniveau 2. 
 
Organisatie  Naam instrument Toelichting  
Stichting Lezen 
en Schrijven 

Digimeter De online digimeter geeft een indicatie op het 
gebied van digitale vaardigheden op Basisniveau 
1. 
De digimeter is kosteloos in te zetten. 
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Gevalideerde toetsen/indicatie-instrumenten 

In deze lijst zijn toetsen en indicatie-instrumenten opgenomen die gevalideerd zijn, al dan 

niet met een formeel validatieproces. Experts van het expertisepunt stellen deze lijst samen 

en leggen die voor aan het ministerie van OCW en DUS-i.  

De criteria die het expertisepunt hierbij hanteert zijn: 

- Het instrument is methode-onafhankelijk: het instrument is te gebruiken zonder een 

lesmethode aan te moeten schaffen; het instrument meet beheersing van een 

vaardigheid en niet beheersing van een onderdeel van een lesmethode. 

- Het instrument sluit aan bij de CEF-niveaus / F-niveaus / Basisniveaus: het 

instrument meet beheersing van taalvaardigheid of rekenvaardigheid of digitale 

vaardigheden, zoals omschreven in het Referentiekader taal en rekenen of het 

Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen of de Regeling digitale 

vaardigheden educatie 2018. 

- Het instrument is geschikt voor volwassen deelnemers: het instrument is 

ontwikkeld voor volwassenen of bruikbaar voor die doelgroep. 

- Daarnaast moet het instrument voldoen aan de standaardeisen voor toetskwaliteit. 

  

Een instrument is formeel gevalideerd als het is vastgesteld door een externe commissie 

met inhoudelijke expertise op wetenschappelijk niveau. 

 

In de verantwoording van het subsidieproject moet worden aangetoond dat er gebruik is 

gemaakt van een gevalideerd instrument voor de niveaubepaling. 

 

Spreken en Schrijven 

Als voor de niveaubepaling een gevalideerd instrument voor Spreken of Schrijven wordt 

gebruikt, dan moet dit instrument worden afgenomen (bij Spreken) en beoordeeld (bij 

Spreken en Schrijven) door een aantoonbaar bekwaam docent, zoals omschreven in Artikel 

7 van de Subsidieregeling. 

 

Indien een schriftelijke of digitale test niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de cursist het 

Nederlands helemaal niet beheerst of helemaal geen digitale vaardigheden bezit, is het 

mogelijk om een mondelinge niveaubepaling uit te voeren. De mondelinge niveaubepaling 

moet worden uitgevoerd door een aantoonbaar bekwaam docent zoals omschreven in 

Artikel 7 van de subsidieregeling. Hiervan dient een gespreksverslag te worden gemaakt dat 

wordt ondertekend door de docent. 

 

In de verantwoording van het subsidieproject moet dit worden aangetoond. 

 

Mist u een instrument voor niveaubepaling op deze lijst? 

U kunt contact opnemen met het Expertisepunt Basisvaardigheden. Experts van het 

expertisepunt beoordelen of het instrument voldoet aan de criteria. Als het instrument 

voldoet, adviseert het expertisepunt OCW om de toetsen op te nemen in de lijst 

gevalideerde instrumenten niveaubepaling.  

 

https://basisvaardigheden.nl/contact

