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iedereen groeit 

AMN Taaltoets Nederlands 
 

Doel 
De AMN Taaltoets Nederlands is ontwikkeld om het Nederlands taalniveau van een deelnemer vast te 
stellen. Of beter gezegd, er wordt getoetst of de deelnemer voldoet aan een beoogd referentieniveau 
voor bijv. een opleiding of functie (referentieniveaus van Meijerink, zie ‘Referentieniveaus’). Op deze 
manier wordt inzichtelijk welke onderdelen extra aandacht nodig hebben om eventuele achterstanden 
weg te werken. 
 
Deelnemers die voor de eerste keer de Taaltoets Nederlands gaan maken, starten met het maken van 
de Voorschatter. De Voorschatter is een korte toets om een inschatting te maken van het niveau van 
een deelnemer. Op basis van de Voorschatter, wordt een Taaltoets Nederlands op een passend 
niveau aangeboden. Meer informatie over de Voorschatter is te vinden onder “Voorschatter” achterin 
dit document.  
 
 

Doelgroep 
Deelnemers in het onderwijs, het bedrijfsleven en mensen die deelnemen aan een participatietraject. 
 
 

Afname en afnameduur 
De meeste onderdelen van de Taaltoets Nederlands worden in de (digitale) afname-omgeving van 
AMN afgenomen en automatisch gescoord. Dit betreffen de onderdelen Luisteren, Spelling, Lezen, 
Grammatica en Werkwoordspelling. Deze onderdelen maken de deelnemers op een computer, laptop 
of tablet. Er zijn echter ook twee onderdelen (Spreken en Schrijven) welke niet automatisch gescoord 
kunnen worden, aangezien deze onderdelen te complex zijn om door een computer het niveau te 
laten beoordelen. Voor deze onderdelen biedt AMN opdrachten aan die aan de hand van een 
beoordelingsformulier, gescoord kunnen worden.  
 
Voor de onderdelen die in de AMN-omgeving worden afgenomen kan ervoor worden gekozen om de 
totale Taaltoets Nederlands af te nemen, of enkel een specifiek onderdeel. Voor de totale Taaltoets 
Nederlands hebben deelnemers gemiddeld 90 minuten nodig. Het maken van een los onderdeel 
neemt gemiddeld minder dan een kwartier in beslag.  
 
 

Beschrijving  
De AMN Taaltoets Nederlands is beschikbaar op vijf niveaus: 

• Op weg naar 1F 

• 1F 

• 2F 

• 3F  

• 4F 
 

De toets omvat in totaal 7 onderdelen: Luisteren, Spreken, Spelling , Lezen, Schrijven, Grammatica en 
Werkwoordspelling. In de volgende tabel wordt per onderdeel een korte omschrijving gegeven. 
Doordat er voor iedere toets steeds andere vragen worden geselecteerd, is de toets steeds weer 
anders. Hierdoor is de Taaltoets Nederlands heel geschikt om meerdere malen af te nemen.  
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Rapportage 
De resultaten van de deelnemer worden weergegeven in een heldere en gedetailleerde rapportage. 
Deze rapportage is direct beschikbaar na de afname van de Taaltoets Nederlands. Op de eerste 
pagina van de individuele rapportage wordt per onderdeel aangegeven: het aantal beantwoorde 
vragen, het aantal juist beantwoorde vragen en het percentage juist beantwoorde vragen. Daarnaast 
wordt er over alle onderdelen een totaalpercentage en een cijfer getoond. Het totaalpercentage geeft 
aan hoeveel procent van het totale aantal vragen goed is beantwoord. Het getoonde cijfer is slechts 
een indicatie en is berekend volgens de door AMN gehanteerde omzettingstabel, gebaseerd op de 
omzettingstabel van het College van Toetsen en Examens (CvTE). 
 
Wanneer de deelnemer bij de categorieën van de onderdelen spelling en/of werkwoordspelling minder 
dan 75% van de vragen goed beantwoordt, worden er extra (verdiepings)vragen aangeboden. De 
categorieën worden verderop in de rapportage afzonderlijk weergegeven. Daar is te zien hoeveel van 
de gemaakte fouten, categoriefouten zijn. Daarnaast wordt (indien aangeboden) ook de score op de 
verdiepingsvragen gerapporteerd.  
 
Aangezien de toets meerdere malen kan worden afgenomen, is het eveneens mogelijk om de 
verschillende afnames in één rapportage te tonen (de ‘Voortgangsrapportage taal’). De laatste drie 
afnamemomenten worden hierin getoond. Eventuele vooruitgang is hierdoor heel inzichtelijk. 
 
Voor deelnemers uit het voortgezet onderwijs (VO) wordt er automatisch een extra pagina toegevoegd 
aan de rapportage. Op deze extra pagina wordt aangegeven of de deelnemer ten opzichte van 
deelnemers uit hetzelfde leerjaar en van hetzelfde schooltype duidelijk benedengemiddeld, 
benedengemiddeld, gemiddeld, bovengemiddeld of duidelijk bovengemiddeld scoort. Ook wordt een 
vergelijking gemaakt met de scores van deelnemers van andere schooltypes in hetzelfde leerjaar.  

Onderdeel  Beschrijving  

Luisteren De deelnemer krijgt verschillende geluidsfragmenten te horen. Na elk 
geluidsfragment moet hij/zij meerdere (meerkeuze) vragen beantwoorden. De vraag 
wordt voorafgaand aan het fragment al getoond. De deelnemer heeft niet de 
mogelijkheid om het fragment nog een keer terug te luisteren.  

Spreken De deelnemer krijgt twee opdrachten, waarmee de taak “het houden van een 
monoloog” getoetst wordt. Aan de hand van een beoordelingsformulier kunnen de 
opdrachten beoordeeld worden. Het is mogelijk om een eigen invulling aan de 
opdrachten te geven.  

Spelling Per niveau worden er 12 spellingscategorieën getoetst. Per categorie zijn er twee 
open en twee meerkeuzevragen. Wanneer er binnen een categorie te veel fouten 
worden gemaakt, wordt er een verdiepingsdictee aangeboden. Een 
verdiepingsdictee bestaat altijd uit 8 open vragen en er worden maximaal 3 
verdiepingsdictees aangeboden.  

Lezen De deelnemer krijgt verschillende leesteksten aangeboden. Na het lezen van elke 
tekst moet hij/zij meerdere (meerkeuze) vragen beantwoorden. De tekst kan op elk 
moment worden teruggelezen.  

Schrijven Het onderdeel schrijven bestaat uit drie opdrachten. Alle taken, die genoemd worden 
in het rapport van de commissie Meijerink, worden getoetst. Elke opdracht is 
voorzien van een beoordelingsformulier. Het staat de gebruiker vrij om een eigen 
invulling aan de opdrachten te geven. 

Grammatica De grammaticatoets bestaat uit twee onderdelen: zinnen ontleden en woordsoorten. 
In het onderdeel zinnen ontleden wordt gevraagd naar persoonsvorm, gezegde, 
onderwerp, lijdend voorwerp en de vormen waar een zin in staat. Bij het onderdeel 
woordsoorten moet de deelnemer bepaalde woordsoorten (bijv. zelfstandig 
naamwoord) in een zin herkennen en het verschil weten tussen sterke en zwakke 
werkwoorden.  

Werkwoordspelling Er worden drie categorieën getoetst: tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid 
deelwoord. Per categorie zijn er zes open en zes gesloten vragen. Wanneer er 
binnen een categorie te veel fouten worden gemaakt wordt er een verdiepingsdictee 
aangeboden. Een verdiepingsdictee bestaat altijd uit 8 open vragen. 
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Daarnaast is er ook een ‘Management rapportage’ beschikbaar waarin de resultaten van een groep 
deelnemers inzichtelijk worden gemaakt. Om de inidividuele resulaten een groep deelnemers te 
overzichtelijk onder elkaar te bekijken, kies je voor het groepsoverzicht in Excel.  
 
Hieronder zie je een opsomming van de beschikbare rapportages. Op www.amn.nl zijn 
voorbeeldrapportages te zien. Indien je kiest voor de afname van een los onderdeel zijn deze 
rapportages ook beschikbaar. Dan staan er echter alleen resultaten bij het betreffende onderdeel en 
zijn de andere onderdelen leeg gelaten en lichtgrijs gekleurd, zodat duidelijk is dat die onderdelen niet 
zijn afgenomen.  
 

• Rapportage taaltoets Nederlands      

• Rapportage taaltoets Nederlands VO 

• Voortgangsrapportage taaltoets Nederlands 

• Voortgangsrapportage taaltoets Nederlands VO 

• Managementrapportage 

• Groepsoverzicht in excel 

inviduele deelnemer (geen vergelijking leerjaar) 

inviduele deelnemer (incl. vergelijking leerjaar)  

inviduele deelnemer - toets meermaals gemaakt 

inviduele deelnemer - toets meermaals gemaakt 

groep (inzicht in groep, geen inidividuele scores) 

groep (overzicht alle individuele scores) 

 

Referentieniveaus 
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de  
Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen op verschillende niveaus in hun 
schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal en 
rekenen/wiskunde. Voor Nederlands zijn er vier referentieniveaus beschreven (1F t/m 4F), die zijn 
gekoppeld aan de onderwijssectoren. In onderstaande figuur worden de drempels van de 
verschillende niveaus weergegeven. Deze referentieniveaus zijn gebaseerd op het onderwijsstelsel, 
maar worden ook gebruikt om het taalniveau van mensen die geen onderwijs meer volgen uit te 
drukken.                                                                                                                                   
 

 
  
 
De  verschillende niveaus zijn overkoepelend. Zo omvat niveau 2F niveau 1F, niveau 3F omvat niveau 
2F en niveau 4F omvat niveau 3F.  
Per niveau worden de volgende domeinen van taal beschreven: 

• Mondelinge taalvaardigheid 

• Lezen 

• Schrijven 

• Begrippenlijst en taalverzorging 
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Voorschatter 
 

Doel 
Bij het inplannen van de AMN Taaltoets Nederlands wordt vooraf het niveau gekozen waarop getoetst 
wordt. Zoals eerder beschreven, is de AMN Taaltoets Nederlands beschikbaar op vijf niveaus (op weg 
naar 1F, 1F, 2F, 3F en 4F). Deelnemers die voor de eerste keer de Taaltoets Nederlands gaan 
maken, starten met het maken van de Voorschatter. De Voorschatter is een korte toets om een 
inschatting te maken van het niveau van een deelnemer. Op basis van de Voorschatter, wordt een 
Taaltoets Nederlands op een passend niveau aangeboden.  
 
De Voorschatter is geen vervanger voor de Taaltoets Nederlands. De Voorschatter maakt namelijk 
een snelle inschatting van het taalniveau, maar is minder nauwkeurig en veel minder informatief dan 
de Taaltoets Nederlands. De Voorschatter is namelijk aanzienlijk korter en meet enkel de 
woordenschat. Er kan daarom geen (volledige) rapportage worden gegenereerd op basis van de 
Voorschatter. Er wordt enkel een gemiddeld niveau getoond en geeft dus geen informatie over de 
verschillende domeinen. De Voorschatter dient daarom te worden afgenomen in de combinatie met de 
Taaltoets Nederlands, niet als toets op zich. Daarnaast is van de Voorschatter één versie 
beschikbaar. Dit in tegenstelling tot de Taaltoets Nederlands, waarbij steeds weer andere vragen 
geselecteerd worden voor een toets. Dit maakt dat de Taaltoets Nederlands zeer geschikt is om vaker 
af te nemen en de Voorschatter niet.  
 

Afname en afnameduur 
Deelnemers maken de Voorschatter op een computer, laptop of tablet. Ze hebben hier doorgaans 20 
tot 30 minuten voor nodig. Je kunt kiezen voor adaptief. Dit houdt in dat de deelnemer de 
Voorschatter maakt en vervolgens automatisch de meest geschikte Taaltoets Nederlands wordt 
aangeboden. 
  

Beschrijving 
De Voorschatter is een korte toets bestaande uit vragen op niveau 1F, 2F en 3F. Het betreffen vragen 
die betrekking hebben op de woordenschat van de deelnemer. Woordenschat is een goede 
voorspeller voor het algemeen taalniveau. Per niveau zijn er 30 vragen. De Voorschatter bestaat in 
zijn totaliteit dus uit 90 vragen. Wanneer er binnen een niveau meer dan 59% van de vragen juist zijn 
beantwoord, gaat de leerling naar de vragen van een niveau hoger.   
 
Er worden verschillende itemtypes aangeboden:  

• Betekenis  De deelnemer geeft aan de betekenis van een woord is.  

• Synoniem  De deelnemer geeft aan wat het synoniem van een woord is.  

• Invullen  De deelnemer geeft aan welk woord het beste in de zin past.  

• Tegengestelde  De deelnemer geeft aan wat het tegengestelde is van een woord. 
 

Resultaten 
De resultaten van de deelnemers worden weergegeven in het excel groepsoverzicht. Het 
groepsoverzicht is direct beschikbaar na afname van de Voorschatter. Er is één resultaat te zien en dit 
is het geschatte niveau van de deelnemer. Er zijn 5 mogelijke resultaten: 

• Op weg naar 1F 

• 1F 

• 2F  

• 3F 

• 4F 
 

De voorschatter geeft dus aan welk niveau Taaltoets Nederlands het meest passend is. Deze toets 
kan vervolgens worden ingepland en afgenomen. Er kan ook worden gekozen voor ‘adaptief’, zoals 
onder ‘Afname en afnameduur’ is beschreven. 


