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Handig om te weten over de instroomtoets! 

Is een instroomtoets verplicht? 

Nee  

• Als je wilt instromen in jaar 1 en je hebt een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma
met de betreffende taal als examenvak.

• Wanneer je een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond waarbij je het
onderwijs in de studietaal (Nuffic-waardering) hebt gevolgd en je het certificaat NT2 niveau II
hebt behaald, kun je in jaar 1 instromen.

Ja 

• Als je in bezit van een havo, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma bent, maar je de
studietaal niet als examenvak hebt gedaan.

• Als je niet het bezit van bovengenoemde diploma’s bent, ouder dan 25 jaar bent en
aantoonbaar beschikt over relevante (werk)ervaring in/met de taal van je keuze.

• Als je op basis van afgeronde universitaire of hbo-opleiding, gericht op de taal van je keuze
en/of relevante werkervaring in/met de taal van je keuze in een hoger jaar wilt instromen.

Wat wordt er getoetst? 

De instroomtoets zorgt ervoor dat je op jouw niveau kunt gaan studeren. De opdrachten zijn 
gebaseerd op de onderdelen van ons studieprogramma. Aan de hand van de resultaten kunnen we 
een goede inschatting maken van je kennis en vaardigheden en het niveau dat daar het beste bij 
past. Immers, een te moeilijke studie is niet leuk, maar een te makkelijke ook niet! 

Opzet van de instroomtoets 

De toets duurt 3,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen: 

A Algemene vragen 
We vragen naar je opleidingen, je talenkennis en –ervaringen om samen met de andere 
onderdelen van de toets een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van je vaardigheden. 

B Kennis van de vreemde taal 
Dit zijn invulopdrachten die laten zien in hoeverre je aspecten van de grammatica van de 
vreemde taal beheerst. Niet-Nederlandstaligen maken opdrachten die hun kennis van het 
Nederlands als vreemde taal toetsen. 

C Schrijfvaardigheid Nederlands 
In dit onderdeel kijken we hoe correct je taalgebruik is. Je moet bijvoorbeeld taal- en 
spelfouten verbeteren en een korte tekst opstellen. 

D Vertalen  
Je vertaalt twee korte teksten van en naar het Nederlands. Uit je vertaling moet blijken of je 
aanleg hebt voor vertalen en of je al over vertaalcompetenties beschikt. Let ook op het juiste 
gebruik van hoofd- en kleine letters, punten en komma’s! 

E Maatschappijkennis  
Een vertaler moet ook over de nodige culturele bagage beschikken en maatschappijkennis 
(vreemde taal- én Nederlands taalgebied) vormt daarom een belangrijk onderdeel van de 
studie. Dit toetsonderdeel is bedoeld om te inventariseren hoe het met jouw 
maatschappijkennis gesteld is.  

Alle opdrachten worden met de hand geschreven. Je mag woordenboeken gebruiken. 
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Uitslag 
De uitslag met daarbij een beschrijving van je instroomniveau krijg je binnen drie weken. Ook 
wanneer je niet van plan bent direct aan de opleiding deel te nemen, kun je de toets doen. De uitslag 
blijft een jaar geldig. 

Kosten en aanmelding 
De instroomtoets voor de opleiding Vertaler kost € 50. Je kunt je voor een instroomtoets aanmelden 
door ons het inschrijfformulier toe te sturen. De data van de instroomtoetsen vind je op onze 
website te vinden en op het inschrijfformulier. 




