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Training

Taalassessment
Stel je specifieke taaleisen aan sollicitanten? Wil je bijvoorbeeld weten of je medewerkers het Nederlands goed genoeg beheersen, of duidelijk en kort kunnen
formuleren?

Wat houdt het in?

meer de Vrije Universiteit en de Universiteit

Het taalassessment geeft je direct en helder

van Amsterdam gingen je al voor.

inzicht in het taalniveau van je medewerkers
of sollicitanten. Het assessment bestaat uit

Voor wie

een taaltoets en een schrijftoets. In de taal-

Voor iedereen die snel en betrouwbaar wil

toets worden spelling en grammatica getest.

toetsen hoe taalvaardig medewerkers of sol-

De schrijftoets laat zien of je medewerker een

licitanten zijn. De taaltoets geeft meteen resul-

specifieke schrijftaak (bijvoorbeeld e-mails van

taat: je weet direct hoe goed je kandidaten zijn

klanten beantwoorden) goed kan uitvoeren.

en of ze nog taaltraining nodig hebben.

Het complete taalassessment bestaat uit een

Hoe het werkt

taaltoets en een schrijftoets.

Kandidaten leggen zelfstandig de onlinetaaltoets af nadat ze een inlogcode hebben

• De taaltoets bestaat uit 120 meerkeuzevragen in categorieën als spelling, gramma

ontvangen. De scores zijn direct na de test
zichtbaar.

tica, woordkeus en formulering.
• De scores zijn direct na de test zichtbaar.

De schrijftoets sturen de kandidaten in per

• De schrijftoets op maat verloopt per e-mail.

e-mail. Elke tekst beoordelen we aan de hand

De kandidaat krijgt een realistische praktijk

van vaste criteria. Zo krijg je een goed beeld

case en schrijft zelf een tekst. Aan de hand

van de taalvaardigheid: kan de medewerker of

daarvan beoordelen we hoe goed de kandi

sollicitant een specifieke schrijftaak kan uitvoe-

daat is in deze specifieke schrijftaak.

ren in het Nederlands of het Engels?

• Binnen vijf werkdagen na de toets ontvang je
een rapport met de beoordeling van de

Kosten

kandidaat.

Heb je belangstelling voor de onlinetoets, de
0- en 1-meting of een uitgebreider taalassess-

Heb je belangstelling voor een grootscha-

ment met een schrijftoets op maat? Bel ons

lige taalvaardigheidsmeting van bijvoorbeeld

voor mogelijkheden en prijzen: 020 - 598 64

instromende studenten? Dan is de Taaltoets

20.

Hoger onderwijs interessant voor jou. Onder
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