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1 -Toetsonderdelen



Toets A
Toets A bestaat uit twee verschillende onderdelen. Je moet voor beide onderdelen voldoende
punten halen voor de vaardigheid + een voldoende hebben op taalgebruik om te slagen voor

onderdeel A van het examen. Slaag je dus voor het onderdeel ‘kerngedachte formuleren’ maar
niet voor het onderdeel ‘een presentatie geven’, dan heb je de toets niet gehaald. Daarnaast slaag
je ook niet als je beide onderdelen hebt gehaald, maar geen voldoende hebt voor taalgebruik. Het

taalgebruik moet minimaal een B2+ niveau zijn. 

Samenvatten & Presenteren

Na afloop van de toets krijg je per e-mail een uitslagformulier toegestuurd. Op dit
uitslagformulier kan je zien of je bent geslaagd. Als je niet bent geslaagd, kan je hier ook

het aantal punten en de feedback terugvinden.  Er wordt feedback gegeven over het toets
onderdeel en/of op taalgebruik.  

Voorbeeld uitslag

Toets A 

Score
'kerngedachte

formuleren' 

Toets A.1 - Samenvatten 

Toets A.2 - Presenteren

Score
'presentatie

geven'

45 minuten 

40 minuten (inclusief voorbereiding)

Onderdeel Norm Resultaat Taalgebruik 

min. 12/ max. 18 +
min. voldoende
voor taalgebruik

min. 16 max. 21 +
min. voldoende
voor taalgebruik

13

20

Voldoende

Onvoldoende

Totaal

Voldoende

Onvoldoende
Gezakt 

Je moet op alles een
voldoende hebben

Score
'kerngedachte

formuleren' 

Score
'presentatie

geven'

Onderdeel Norm Resultaat Taalgebruik 

min. 12/ max. 18 +
min. voldoende
voor taalgebruik

min. 17 max. 21 +
min. voldoende
voor taalgebruik

14

20

Voldoende

Totaal

Voldoende

Voldoende Voldoende
Geslaagd

Je hebt op alles een
voldoende



Toets A.1 Samenvatten
Praktische informatie

Je hebt 45 minuten om het artikel te lezen en
een samenvatting te schrijven 

Tekstbegrip

Je schrijft een samenvatting in Word van
maximaal 80 woorden

De teksten zijn tussen de 800-1000
woorden 

Een pocketwoordenboek Nederlands is
toegestaan 

Beoordelingscriteria 

essentie weergeven & volledigheid 

inzicht tonen in de betekenis van verschillende
tekstonderdelen

onderscheid in hoofd- en bijzaken 

eigen bewoordingen

Structuur tekstopbouw

inhoudelijke samenhang

onvoldoende het taalgebruik is onder B2+ 

het taalgebruik is ongeveer B2+voldoende

goed het taalgebruik is B2+ of hoger 

Taalgebruik

Je wordt beoordeeld op de vaardigheid (tekstbegrip en structuur) + taalgebruik.

Beide onderdelen moeten voldoende zijn om te slagen voor toets A.1.

Samenvattingen van meer dan 90 woorden krijgen een onvoldoende.

juiste probleemstelling en conclusie



Toets A.2 Presenteren
Praktische informatie

Je hebt 30 minuten om je presentatie voor te
bereiden

Je maakt de presentatie in PowerPoint

Er staan 5 min.  voor presenteren en 5 min.
voor het beantwoorden van vragen

Een pocketwoordenboek Nederlands is
toegestaan 

Beoordelingscriteria 

Houding & omgang met publiek zelfverzekerd optreden

rust uitstralen

open houding

inlassen van stiltes 

levendigheid

oogcontact

afstemmen op publiek

publiek betrekken

vragen kunnen beantwoorden

informatie op dia's ondersteunt presentatie

timing/snelheid van diawisseling

Gebruik van media juiste hoeveelheid informatie op dia's

Presentatievaardigheden essentie van artikel in eigen woorden 

vragen in eigen woorden beantwoorden



Je wordt beoordeeld op de vaardigheid + taalgebruik.

Beide onderdelen moeten voldoende zijn om te slagen voor toets A.2.

onvoldoende het taalgebruik is onder B2+ 

het taalgebruik is ongeveer B2+voldoende

goed het taalgebruik is B2+ of hoger 

Structuur & overzicht gesprek inleiden

markeren van overgangen

logische indeling

volledigheid

essentie weergeven

tijdbewaking

conclusie geven

Verstaanbaarheid stemvolume

articuleren

niet storend accent

intonatie en klemtoon

spreektempo

Taalgebruik



Toets B
Toets B bestaat uit twee verschillende onderdelen. Je moet voor beide onderdelen voldoende
punten halen voor de vaardigheid + een voldoende hebben op taalgebruik om te slagen voor

onderdeel B van het examen. Slaag je dus voor het onderdeel ‘het patiëntgesprek’ maar niet voor
het onderdeel ‘het patiëntverslag’, heb je de toets niet gehaald. Daarnaast slaag je ook niet als je

beide onderdelen hebt gehaald, maar geen voldoende hebt voor taalgebruik. Het taalgebruik
moet minimaal een B2+ niveau zijn. 

Gesprek & Verslag

Na afloop van de toets krijg je per e-mail een uitslagformulier toegestuurd. Op dit
uitslagformulier kan je zien of je bent geslaagd. Als je niet bent geslaagd, kan je hier ook

het aantal punten en de feedback terugvinden.  Er wordt feedback gegeven over het toets
onderdeel en/of op taalgebruik.  

Voorbeeld uitslag

Toets B

Score
'patiëntgesprek

voeren' 

Toets B.1 - Patiëntgesprek 

Toets B.2 - Patiëntverslag

Score
'patiëntverslag

schrijven'

25 minuten  (inclusief voorbereiding)

30 minuten 

Onderdeel Norm Resultaat Taalgebruik 

min. 40/ max. 60 +
min. voldoende
voor taalgebruik

min. 12 max. 18 +
min. voldoende
voor taalgebruik

45

15

Voldoende

Onvoldoende

Totaal

Voldoende

Onvoldoende
Gezakt 

Je moet op alles een
voldoende hebben

Onderdeel Norm Resultaat Taalgebruik 

12

25

Voldoende

Totaal

Voldoende

Voldoende Voldoende
Geslaagd

Je hebt op alles een
voldoende

min. 40/ max. 60 +
min. voldoende
voor taalgebruik

min. 12 max. 18 +
min. voldoende
voor taalgebruik

Score
'patiëntgesprek

voeren' 

Score
'patiëntverslag

schrijven'



Toets B.1 Patiëntgesprek
Praktische informatie

Je hebt 15 minuten om de casus voor te
bereiden

Je mag aantekeningen maken op papier

Het patiëntgesprek  duurt ongeveer 10
minuten

Een pocketwoordenboek Nederlands is
toegestaan 

Beoordelingscriteria 

Uitstraling & houding zelfverzekerd optreden

rust uitstralen

open houding

begroeten van de patiënt

correcte aanspreekwijze

oogcontact

gepaste afstand houden

aanmoedigende reacties geven

ruimte bieden voor correcties en aanvullingen

reageren op opmerkingen van de patiënt

blijk geven van interesse voor het antwoord

Luistervaardigheid tonen van begrip en empathie

luisteren naar de patiënt

registeren van (non)/verbale reacties



Je wordt beoordeeld op de vaardigheid + taalgebruik.

Beide onderdelen moeten voldoende zijn om te slagen voor toets B.1.

Vraagwijze open vragen voor exploratie

gesloten vragen voor specifieke informatie

enkelvoudige vragen stellen

heldere  & eenduidige vragen stellen

doorvragen

duidelijke informatie geven

onvoldoende het taalgebruik is onder B2+ 

het taalgebruik is ongeveer B2+voldoende

goed het taalgebruik is B2+ of hoger 

Taalgebruik

Structuur gesprek inleiden en afsluiten

samenvattingen geven

markeren van overgangen

begrijpelijke opbouw en samenhang

regie voeren

doelgericht zijn

tijd bewaken

Verstaanbaarheid stemvolume

articuleren

niet storend accent

intonatie en klemtoon

spreektempo



Toets B.2 Patiëntverslag
Praktische informatie

Je hebt 30 minuten om het verslag te schrijven

Het verslag moet tussen de 150 - 200  woorden
hebben

Je schrijft het verslag in Word

Een pocketwoordenboek Nederlands is
toegestaan 

Beoordelingscriteria 

Inhoud essentie weergeven

onderscheid in feitelijkheden & interpretaties

volledigheid

alineagebruik

tekstverzorging

Vorm logische structuur/ opbouw

onvoldoende het taalgebruik is onder B2+ 

het taalgebruik is ongeveer B2+voldoende

goed het taalgebruik is B2+ of hoger 

Taalgebruik

Je wordt beoordeeld op de vaardigheid + taalgebruik 

Beide onderdelen moeten voldoende zijn om te slagen voor toets B.2



2 - Algemene informatie



Tijdens de toets zal je worden beoordeeld op twee verschillende aspecten: 
1. De vaardigheid (samenvatten, presenteren, het patiëntgesprek en het patiëntverslag) 
2. Taalgebruik 

 Je wordt beoordeeld op de vaardigheid door middel van punten. Je hebt een minimaal aantal punten
nodig om te slagen en je kan een maximaal aantal punten behalen. Voor taalgebruik wordt er niet
met punten gewerkt maar met onvoldoende, voldoende of goed.  

 
Om de toets positief af te ronden, is het noodzakelijk om Nederlands op een B2+/C1 niveau te
beheersen. 

Onvoldoende:            het taalniveau is lager dan B2+ 
Voldoende:                 het taalniveau is rond B2+ 
Goed:                             het taalniveau is rond C1 

 
Bij het beoordelen van taalgebruik kijken de examinatoren naar verschillende aspecten. Deze
aspecten kunnen per toetsonderdeel verschillen.

Om te slagen voor de taaltoets moet je genoeg punten halen
voor de vaardigheid én een voldoende hebben op

taalgebruik. Als een van deze twee onderdelen onvoldoende
is, slaag je niet voor het onderdeel.

 

Taalgebruik

Woordgebruik

Woordenschat

Werkwoordgebruik

Zinsbouw

Begrijpelijkheid

Spelling (ook op dia's) 

Woordvinding

Video
De mondelinge onderdelen van de toets, de presentatie en het patiëntgesprek, zullen worden
opgenomen op video. De reden hiervoor is dat wij hierdoor een hogere flexibiliteit kunnen bieden
m.b.t. het examineren en dus de afnames van de toetsen. Deze video's dienen enkel voor de
beoordeling van de toets en zullen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. Wij
hanteren een bewaartermijn van één jaar waarna de video zal worden verwijderd. 



De kosten voor de Taaltoets Nederlands zijn 275,- euro (inclusief BTW) per onderdeel. Wil je
onderdeel A + onderdeel B afleggen? Dan zijn de kosten 550,- euro (inclusief BTW) voor beide
onderdelen. 

Wanneer je je inschrijft voor de taaltoets, ontvang je een factuur van de BGB Academy. Deze factuur
dien je te voldoen vóór aanvang van de toets. Je kunt deze handmatig overboeken of betalen via
iDeal. 

Kosten

Niveau
Om te kunnen slagen voor de Taaltoets Nederlands, dien je Nederlands minimaal op een B2+ niveau
(CEFR) te beheersen. Daarnaast moet je ook voldoende kennis hebben van tandheelkundig
Nederlands en goed voorbereid zijn op de vaardigheden van het examen. 

Voorbereiding
Niveau

Ten eerste is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je het juiste niveau Nederlands hebt. Dit is een
B2+ niveau. We raden je aan om een cursus te volgen tot een B2-niveau Nederlands. Er zijn
verschillende taalinstituten in Nederland die dit soort cursussen aanbieden.

Tandheelkundig Nederlands 

Naast een B2-niveau, is het ook belangrijk dat je tandheelkundig Nederlands voldoende beheerst. Je
kunt zelfstandig aan de slag om tandheelkundig Nederlands te leren, je kunt een docent inschakelen
of je kunt een specifieke cursus volgen zoals onze Dentaal cursus. Het instapniveau voor Dentaal
compleet is een B1-niveau. 

Kijk ook eens bij onze artikelen voor meer tips: https://www.bgbacademy.nl/artikel/

De vaardigheden van het examen 

Tot slot is het belangrijk dat je de beoordelingscriteria van het examen goed kent en dat je je goed
voorbereidt op de vaardigheden van het examen. Je wordt niet alleen op taalgebruik beoordeeld
tijdens de toets maar je moet ook voldoende punten halen op de vaardigheid. 
Je kunt ervoor kiezen om voor de voorbereiding van het examen een specifieke examentraining te
volgen. Kijk hiervoor op: www.bgbacademy.nl/(laterinvullen). 

Kijk ook eens bij onze voorbeeldtoets (...) om een beter beeld te krijgen van het examen. 

Dyslexie
Indien je dyslectisch bent, kunnen wij een aangepaste toets aanbieden. Neem hiervoor contact met
ons op om de mogelijkheden te bespreken, vóór het inplannen van de toets. 



Praktische informatie



Je kunt je inschrijven voor de Taaltoets Nederlands door het formulier op onze website in te vullen.
Ga naar: www.bgbacademy.nl/taaltoets/ en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. 

Je kunt de taaltoets afleggen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Dit is afhankelijk
van beschikbaarheid. 

Inschrijven

Uitslag & herkansing
Binnen vijf werkdagen na het afleggen van de Taaltoets Nederlands ontvang je de uitslag op het
opgegeven e-mailadres. Samen met de uitslag, ontvang je het uitslagformulier. Op dit formulier kun
je precies zien wat de eventuele feedback op taal is en hoeveel punten je op de vaardigheid hebt
gehaald. 

Indien je bent geslaagd, zal je binnen zeven werkdagen na het afleggen van de Taaltoets Nederlands
het certificaat inclusief een gewaarmerkte kopie ontvangen op het opgegeven adres. 

Dit certificaat geldt als bewijs van taalvaardigheid voor je BIG-registratie. 

Indien je niet bent geslaagd, is het mogelijk om een herkansing in te plannen voor één of beide
onderdelen. We raden je aan om goed met de feedback op het uitslagformulier aan de slag te gaan
voordat je de toets nog een keer maakt. 

Let op: het is alleen mogelijk om Toets A of Toets B in zijn geheel te herkansen. Het is niet mogelijk
om sub-onderdelen van de toets te herkansen, bijvoorbeeld alleen de presentatie van Toets A. 

Recht op inzage

Toetsdag
Op de toetsdag moet je een geldig legitimatiebewijs meenemen. Houd er rekening mee dat je geen
persoonlijke bezittingen mee mag nemen in de toetsruimte en dat je zelf verantwoordelijk bent voor
het meenemen van de lunch. Koffie, thee en water is beschikbaar op onze cursuslocatie. 

Wanneer je niet bent geslaagd voor de taaltoets, proberen wij zo duidelijk mogelijk te vermelden wat
de reden hiervoor is. Op het uitslagformulier kun je terugvinden of je bent geslaagd/gezakt op de
vaardigheid en/of op taalgebruik. Wij geven uitgebreide feedback op taalgebruik wanneer je niet
bent geslaagd. 

Het is niet mogelijk om de onderliggende beoordelingsformulieren of de video in te zien. Je kunt ons
natuurlijk altijd vragen om meer feedback indien de reden voor het zakken op de taaltoets niet
duidelijk is. Wij helpen je graag. 

Ben je het niet eens met de uitslag? Dan kun je bezwaar maken. Kijk hiervoor op:
https://bgbacademy.nl/veelgestelde-vraag/bezwaar-maken/



Nadat je je via het inschrijfformulier op onze website hebt ingeschreven voor de toets, zullen we
overleggen over een geschikte toetsdatum. Vervolgens ontvang je je persoonlijke rooster. Om  je
een beeld te geven van een voorbeeldrooster, kun je hieronder zien hoe een toetsdag eruit kan zien:

Toets A totaal: 1 uur en 25 minuten 

09.00 uur - 09.45 uur: Toets A.1 - Samenvatten (45 minuten)
09.45 uur -10.15 uur: Toets A.2 - Presentatie voorbereiden (30 minuten) 
10.15 uur - 10.25 uur: Toets A.2 - Presenteren (10 minuten)

Toets B totaal: 55 minuten

10.30 uur - 10.45 uur: Toets B.1 - Casus voorbereiden (15 minuten)
10.45 uur - 10.55 uur: Toets B.1 - Gesprek voeren (10 minuten)
10.55 uur - 11.25 uur: Toets B.2 - Verslag schrijven (30 minuten) 

Voorbeeldrooster

Routebeschrijving
De toets wordt afgenomen op het kantoor van BGB gelegen in Koog aan de Zaan. Het is 5 minuten
lopen vanaf Station Zaanse Schans naar ons kantoor en er is gratis parkeergelegenheid in de straat. 

BGB Dentistry 
Stationsstraat 19
5141 LE Koog aan de Zaan 

Je kunt je route plannen via Google Maps of wanneer je met het OV komt, via www.9292.nl

Contact
Heb je nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen per telefoon of e-mail:

Telefoonnummer: 075 772 2241
E-mail: dentaalacademy@bgbdentistry.nl


