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• onafhankelijke specialist in toetsing en examinering
• internationale samenwerking, onderzoek
• uitwisseling van kennis over onderwijs en toetsing

INBURGERINGSEXAMEN
• bewijs voor de kennis van de Nederlandse taal 
• Bureau ICE is ermee sinds 2006 betrokken
• taalniveau A2 van het ERK

1. Leesexamen
2. Luisterexamen
3. Schrijfexamen
4. Spreekexamen
5. KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij )
+ ONA (Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt)

PROCES VAN TOETSCONSTRUCTIE

STAATSEXAMEN NT2

WAT DOEN ZIJ?

• bedoeld voor anderstaligen
• met een hoger opleidingsniveau
• kunnen in Nederland een opleiding volgen of gaan werken

• Programma I - voor kandidaten die vakgericht werk 
willen doen = niveau B1 van het Europees 
Referentiekader (ERK)

• Programma II - voor kandidaten die een opleiding 
willen volgen op universitair niveau, of die op dit 
niveau willen werken = niveau B2 van het ERK

• bestaan uit lezen, luisteren, spreken en schrijven

Te laat bij het werk. 

CONCLUSIE

WAT HEBBEN WIJ GEDAAN?

Dag 2 : kritisch feedback geven Schrijven B1

Culemborg, Nederland

“Het was interessant eens de andere kant van toetsen te
leren kennen en zelf items daarvoor te ontwikkelen. In
het geheel hebben we veel nieuws geleerd en genoten
van de leuke sfeer in het bureau ICE…”

Rondleiding
Oriëntatie examen

Items maken

Kritische feedback

Proefpersoon zijn

5. toetsopgaven selecteren

6. toets samenstellen

7. normeringsonderzoek

8. toetsafname

1.toetsdoelen bepalen

2.toetsvorm ontwerpen

3.toetsopgaven construeren

4.kwaliteit van toetsopgaven
onderzoeken

Voor meer informatie:

http://www.toets.nl
http://nt2taalmenu.nl/schrijven4/edB1/verhaaltjes.pdf

 

Vaart met de metro 

 
Anna en Paul zijn om 17uur met de internationale bus vanuit Duitsland in Amsterdam 

Sloterdijk aangekomen. Zij hadden een korte tussenstop in Groningen. Nu moeten zij met 

de metro naar het hotel dat in het centrum van Amstelveen is. De rit duurt ongeveer 1,5 

uren.  

 

 

 

1. Van wanneer zijn Anna en Paul vertrokken? 
 A. Groningen 
 B. Duitsland*  
 C. Amstelveen 

D. Sloterdijk 
 
 
2. Welke metrolijnen moeten zij gebruiken? 
 A. rood en geel 
 B. geel en oranje 
 C. alleen groen 

D. groen en oranje* 

 
 
3. Waar moeten zij met de metro overstappen? 
 A. Centraal Station 
 B. Duivendracht  
 C. Sloterdijk 

D. Station Zuid* 
 
4. Wanneer arriveren zij ongeveer on het hotel? 
 A. 18:30uur* 
 B. 17:00uur 
 C. 1:50uur 

D. 18:45uur 

Dag 1 : eigen toets ontwikkeling Lezen A2

Ontwikkeld door Rachel Haenssler

HOE MAAK JE EEN 
GOEDE TOETS?
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