Interne werkinstructie beoordeling taalvaardigheid C1-niveau
Nederlands
- Een diploma van een afgeronde opleiding op vwo-niveau, hbo-niveau of woniveau waarbij het Nederlands de onderwijstaal is geweest;
- Een diploma van een afgeronde opleiding op ten minste vwo-niveau waarbij het
Nederlands als vak is gedoceerd en het behaalde eindniveau van het Nederlands
na toetsing ten minste C1-niveau is;
- Een certificaat van een taaltoets op C1-niveau van een aangewezen deskundige
(Bij tolken moeten de vaardigheden lezen, luisteren en spreken zijn getoetst. Bij
vertalers moeten de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven zijn getoetst);
o Tolken Select;
o KTV Kennisnet, certificaat van de module ‘Nederlands naar perfectie’;
- Een certificaat van een taaltoets op C1-niveau van een lid (full member) van
ALTE;
o Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) examen Educatief
Professioneel (EDUP) (voorheen: Profiel Academisch Taalvaardigheid);
o Certificaat ITNA C1 (InterUniversity Testing Consortium Interuniversitaire
Taaltest Nederlands voor Anderstaligen);
- Een diploma van een afgeronde tolk- of vertaalopleiding op minimaal bachelor
niveau, waarbij één van de getoetste talen het Nederlands is;
- Een diploma van een taalgebonden SIGV-opleiding Gerechtstolken in Strafzaken,
Juridisch Vertalen in Strafzaken en Sociaal Tolken, mits behaald op of na 1
januari 2013, waarbij één van de getoetste talen het Nederlands is;
- Een diploma van de SIGV-opleiding Taaloverstijgend Gerechtstolken, mits
behaald op of na 1 januari 2013;
- Een diploma van de opleiding Schrijftolk (Associate Degree);
- Een certificaat van een tolktoets op C1-niveau die voldoet aan het Kader voor
tolktoetsen, waarbij één van de getoetste talen het Nederlands is (alleen
taalvaardigheid Nederlands voor inschrijving in Rbtv als tolk);
- Een certificaat van een vertaaltoets op C1-niveau die voldoet aan het Kader voor
vertaaltoetsen, waarbij één van de getoetste talen het Nederlands is (alleen
taalvaardigheid Nederlands voor inschrijving in Rbtv als vertaler);
- Een getuigschrift van de kennistoets en praktijktoets Tolken van het
Kernteamtraject Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers, waarbij één van de
getoetste talen het Nederlands is (alleen taalvaardigheid Nederlands voor
inschrijving in Rbtv als tolk);
- Een getuigschrift van de kennistoets en praktijktoets Vertalen van het
Kernteamtraject Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers, waarbij één van de
getoetste talen het Nederlands is (alleen taalvaardigheid Nederlands voor
inschrijving in Rbtv als vertaler);
- Een MO-A akte (2e graads docent), bevoegd voor onderbouw havo/vwo en mbo;
- Een MO-B akte (1e graads docent), bevoegd voor gehele onderwijs, inclusief hbo.
Niet
-

Een certificaat van de taaloverstijgende module Algemene Tolktechnieken (ATT)
van ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen;
Een certificaat van de taaloverstijgende module Algemene Vertaalvaardigheden
(AVV) van ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen;
Een certificaat van een intaketoets van KTV Kennisnet;
Een certificaat van een entreetoets van SIGV;
Een diploma van een taalgebonden SIGV-opleiding Gerechtstolken in Strafzaken
en Juridisch Vertalen in Strafzaken, behaald voor 1 januari 2013;
Een diploma van de SIGV-opleiding Taaloverstijgend Gerechtstolken, behaald
voor 1 januari 2013;
Een diploma van het staatsexamen tolk/vertaler.
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Vreemde taal
- Een diploma van een afgeronde opleiding op vwo-niveau, hbo-niveau of woniveau waarbij de vreemde taal de onderwijstaal is geweest.
o Indien het een opleiding buiten Nederland betreft dient het getuigschrift/
diploma door de Nuffic op vwo-niveau, hbo-niveau of wo-niveau worden
gewaardeerd volgens de IDW-structuur. De onderwijstaal moet worden
aangetoond middels een verklaring van de betrokken onderwijsinstelling;
- Een diploma van een afgeronde opleiding op ten minste vwo-niveau waarbij het
Nederlands als vak is gedoceerd en het behaalde eindniveau van het Nederlands
na toetsing ten minste C1-niveau is;
o Indien het een opleiding buiten Nederland betreft dient het getuigschrift/
diploma door de Nuffic op vwo-niveau, hbo-niveau of wo-niveau worden
gewaardeerd volgens de IDW-structuur.
- Een certificaat van een taaltoets op C1-niveau van een aangewezen deskundige
(Bij tolken moeten de vaardigheden lezen, luisteren en spreken zijn getoetst. Bij
vertalers moeten de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven zijn getoetst);
o University Curaçao, taaltoets Papiamento;
o Jan Hoogland Training en Advies, taaltoets Arabisch (Standaard), Arabisch
(Marokkaans), Arabisch (Tunesisch) en Arabisch (Syrisch-Libanees);
- Een certificaat van een taaltoets op C1-niveau van een lid (full member) van
ALTE;
- Een diploma van een afgeronde tolk- of vertaalopleiding op minimaal bachelor
niveau, waarbij één van de getoetste talen de vreemde taal is;
- Een diploma van een taalgebonden SIGV-opleiding Gerechtstolken in Strafzaken,
Juridisch Vertalen in Strafzaken en Sociaal Tolken, mits behaald op of na 1 januari
2013, waarbij één van de getoetste talen de vreemde taal is;
- Een certificaat van een tolktoets op C1-niveau die voldoet aan het Kader voor
tolktoetsen, waarbij één van de getoetste de vreemde taal is (alleen
taalvaardigheid vreemde taal voor inschrijving in Rbtv als tolk);
- Een certificaat van een vertaaltoets op C1-niveau die voldoet aan het Kader voor
vertaaltoetsen, waarbij één van de getoetste talen de vreemde taal is (alleen
taalvaardigheid vreemde taal voor inschrijving in Rbtv als vertaler);
- Een getuigschrift van de kennistoets en praktijktoets Tolken van het
Kernteamtraject Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers, waarbij één van de
getoetste talen de vreemde taal is (alleen taalvaardigheid vreemde taal voor
inschrijving in Rbtv als tolk);
- Een getuigschrift van de kennistoets en praktijktoets Vertalen van het
Kernteamtraject Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers, waarbij één van de
getoetste talen de vreemde taal is (alleen taalvaardigheid vreemde taal voor
inschrijving in Rbtv als vertaler);
Arabisch
- Voor de Arabische dialecten wordt de clustering uit de Besluitvorming Arabisch
toegepast. Uitgangspunt is de subvariëteit waarin de tolk is getoetst. Bijv. als een
tolk is getoetst in het Arabisch (Syrisch-Libanees) geldt het cluster Levant en kan
de tolk op verzoek ook worden ingeschreven voor Arabisch (Palestijns-Jordaans)
en Arabisch (Irakees);
Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch
- Met het aantonen van de competenties taalvaardigheid en cultuurkennis van één
van de talen Bosnisch, Kroatisch, Servisch en Montenegrijns, kunnen de
competenties taalvaardigheid en cultuurkennis van de andere drie talen worden
aangetoond;
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Dari en Farsi (Iran)
- Met het aantonen van de competentie taalvaardigheid van het Dari wordt de
competentie taalvaardigheid van het Farsi (Iran) aangetoond en met het aantonen
van de competentie taalvaardigheid van het Farsi (Iran) wordt de competentie
taalvaardigheid van het Dari aangetoond;
- Met het aantonen van de competentie taalvaardigheid Farsi (Iran) wordt de kennis
van cultuur van het Dari niet aangetoond en met het aantonen van de
competentie taalvaardigheid Dari wordt de kennis van cultuur van het Farsi (Iran)
niet aangetoond.
Niet
-

Een certificaat van de intaketoets van KTV Kennisnet;
Een certificaat van een entreetoets van SIGV;
Een diploma van een taalgebonden SIGV-opleiding Gerechtstolken in Strafzaken
en Juridisch Vertalen in Strafzaken, behaald voor 1 januari 2013;
Een diploma van het staatsexamen tolk/vertaler;
MO-A akte (2e graads docent), bevoegd voor onderbouw havo/vwo en mbo;
MO-B akte (1e graads docent), bevoegd voor gehele onderwijs, inclusief hbo.
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