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1. De algemene kennis- en vaardighedentoets
Om als beroepsbeoefenaar met een buitenlands diploma (behaald buiten de EER) in de
Nederlandse gezondheidszorg te mogen werken, moet er aan een aantal kwaliteitseisen
worden voldaan. Daarom dienen buitenlands gediplomeerde beroepsbeoefenaren de
algemene kennis- en vaardighedentoets af te leggen. Voor het uitvoeren van onderstaande
beroepen is de AKV-toets vereist:
De MBO beroepen zijn in Nederland:
● Apothekersassistent
● Verpleegkundige algemene zorg
● Verzorgende individuele gezondheidszorg
De HBO-beroepen zijn in Nederland:
● Diëtist
● Ergotherapeut
● Fysiotherapeut
● Huidtherapeut
● Logopedist
● Mondhygiënist
● Oefentherapeut
● Optometrist
● Orthoptist
● Podotherapeut
● Radiodiagnostisch laborant
● Radiotherapeutisch laborant
● Tandprotheticus
● Verloskundige
● Bachelor medisch hulpverlener
● Physician assistant

1.1

Algemeen

De kennis- en vaardighedentoets bestaat uit drie onderdelen:
● Toets Engelse leesvaardigheid
● Toets Nederlandse taalvaardigheid
● Toets Beroepsinhoudelijke uitdrukkingen
De AKV voor MBO-en HBO beroepen Nederlands is wat betreft vorm voor alle deelnemers
vrijwel gelijk; alle deelnemers maken dezelfde toetsen.
Het is voor kandidaten niet mogelijk om achteraf hun toets en uitwerkingen in te zien. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Dyslexie
Bent u dyslectisch? Dan kunt u in aanmerking komen voor aanpassingen in de examens. U
dient daarvoor een geldige dyslexieverklaring te overleggen.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 030-227 0008
In verband met de planning verzoeken we u dit voor aanmelding te doen.

1.2

Toetsonderdelen

1.2.1

Engelse taalvaardigheid

De toets Engelse leesvaardigheid wordt digitaal afgenomen. Het toetsonderdeel Engelse
leesvaardigheid bestaat uit het lezen van een aantal Engelstalige artikelen en het
beantwoorden van meerkeuzevragen. De meerkeuzevragen zijn in het Engels geformuleerd.
De kandidaat moet aantonen dat hij/zij de hoofdgedachte van een algemene Engelstalige
tekst kan begrijpen en verwerken, relaties tussen delen van een tekst kan aangeven en
conclusies kan trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur.
De Engelse taalvaardigheid dient op VMBO- of HAVO-eindexamenniveau te zijn, wat
overeenkomt met respectievelijk niveau B1 of niveau B2 van het Common European
Framework of Reference for Languages - CEFR).
Op de toetsdag krijgen kandidaten een digitale instructie over de toets. Daarnaast krijgen
kandidaten de mogelijkheid om een voorbeeldvraag te maken. Tijdens de toets is een
afnameleider aanwezig.
Afhankelijk van de versie van de toets duurt de toets maximaal 60 minuten. Kandidaten
worden op de toetsdag door de afnameleider geïnformeerd over de maximale duur van de
toets. Daarnaast wordt gedurende de gehele toets de resterende tijd in het beeldscherm
aangegeven.
Let op: bij deze toets is het gebruik van een woordenboek niet toegestaan.

1.2.2

Nederlandse taalvaardigheid

Deze toets bestaat uit zes teksten. Deze teksten gaan over medisch gerelateerde
onderwerpen. Bij vijf teksten moeten de kandidaten vijf meerkeuzevragen per tekst
beantwoorden en bij een tekst twee of drie open vragen. Bij de open vragen staat het
minimum- en het maximumaantal woorden duidelijk vermeld. De kandidaat krijgt de
leesteksten op papier en beantwoordt de vragen online.
De kandidaat moet aantonen dat hij/zij kan aangeven welke informatie relevant is, wat de
hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) is, wat de betekenis van belangrijke elementen van
een tekst is, wat de relatie tussen delen van een tekst is en conclusies kan trekken met
betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur. Bij de open vragen wordt de
schrijfvaardigheid beoordeeld waarbij taalgebruik (woordenschat en grammatica) en
formulering de belangrijkste criteria zijn.
De Nederlandse taalvaardigheid dient op VMBO- of HAVO-eindexamenniveau te zijn, wat
overeenkomt met respectievelijk niveau B1 of niveau B2 van het Common European
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Framework of Reference for Languages - CEFR). Als u een beroep op MBO-niveau wilt
uitoefenen, moet u aan het VMBO-eindexamenniveau voldoen. Als u een beroep op
HBO-eindexamen wilt uitoefenen, moet u aan het HAVO-eindexamenniveau voldoen.
Bij deze toets mag u maximaal drie woordenboeken gebruiken.

1.2.3

Beroepsinhoudelijke uitdrukkingen

Deze toets bestaat uit 40 meerkeuzevragen en wordt digitaal afgenomen. Aan de hand van
deze vragen wordt getoetst in hoeverre de kandidaat begrip heeft van Nederlandstalige
verpleegkundige begrippen. De items zijn gebaseerd op de Bijlage Idioom en de woorden uit
de methode ‘Hoe zit het met staan?’.
Let op: bij deze toets is het gebruik van een woordenboek niet toegestaan.

1.3

Vereiste kennis en vaardigheden

Om de Algemene kennis- en vaardighedentoets Nederlands met goed gevolg af te kunnen
leggen, is beheersing van de Nederlandse taal op VMBO- of HAVO-niveau noodzakelijk. Deze
niveaus komen overeen met respectievelijk niveau B1 en niveau B2 van het Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR).

1.4

Voorbereiding

Hieronder vindt u een overzicht van materialen die u kunt gebruiken ter voorbereiding op de
verschillende toetsonderdelen. U kunt zelf een keuze maken uit deze materialen. Het is aan te
raden om naast een algemene NT2-methode met voorbeeldexamens van de Staatsexamens
te oefenen.
●

Materialen om uw Nederlandse taalvaardigheid naar VMBO / niveau B1 te brengen:
○ Code plus deel 3
○ Contact 2
○ De Sprong
○ In zicht
○ Lezen op B1
○ Nederlands in actie
○ Taalsterk
○ Vooruit!
○ Voorbeeldexamens Lezen Staatsexamen NT2 programma I
○ Examenbundel VMBO Nederlands

●

Materialen om uw Nederlandse taalvaardigheid naar HAVO / niveau B2 te brengen:
○ Code plus deel 4
○ Contact 3
○ De Finale
○ Lezen op B2
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○
○
○

Nederlands op niveau
Voorbeeldexamens Lezen Staatsexamen NT2 programma II
Examenbundel HAVO Nederlands

●

Engelse taalvaardigheid VMBO / niveau B1
○ Examenbundel VMBO Engels

●

Engelse taalvaardigheid HAVO / niveau B2
○ Examenbundel HAVO Engels

●

Beroepsinhoudelijke uitdrukkingen
○ Hoe zit het met staan?

2. Praktische informatie

2.1

Inschrijven

De AKV-toets voor MBO-en HBO beroepen wordt minimaal 6 keer per jaar georganiseerd.
Kandidaten melden zich bij de CBGV aan voor de AKV-toets. Zij ontvangen van de CBGV een
bevestiging van toelating voor de AKV-toets en een toegangscode. Met deze toegangscode
kunnen zij zich bij Babel digitaal inschrijven voor de betreffende toets(en) via de website:
http://www.toetsnederlands.nl/akv. Vanaf het moment van inschrijving voor de AKV-toets zijn
de Algemene voorwaarden en het Examenreglement van taleninstituut Babel van kracht. Let
op: na verzending van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief. Deze kan niet meer
worden geannuleerd of worden verplaatst. De enige wijze waarop een nieuwe inschrijving kan
plaatsvinden is door het aanvragen van een toegangscode bij de CBGV. Hiervoor brengt de
CBGV mogelijk kosten in rekening.

2.2

Uitslag en herkansing

Babel stuurt de uitslag van de afgelegde toetsen binnen uiterlijk 21 dagen na de toetsdatum
naar het CIBG.
Indien de kandidaat niet voor alle onderdelen van de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets
is geslaagd, kunnen één of meerdere onderdelen worden herkanst. Voor elke herkansing
moeten kandidaten zich opnieuw inschrijven voor deelname aan de toets, en moeten zij
opnieuw het inschrijfgeld betalen. Herkansende kandidaten wordt geadviseerd drie maanden
de tijd te nemen om zich voor te bereiden op een herkansing.
In geval de kandidaat de toets wil annuleren, gelden onze algemene voorwaarden zoals te
vinden op onze site.
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2.3

Toetsdag

Kandidaten moeten op de toetsdag een geldig identiteitsbewijs meebrengen, en bij aankomst
tonen bij de administratie van taleninstituut Babel. Verdere benodigdheden zijn:
o Maximaal drie woordenboeken als eventuele hulp bij Nederlandse taalvaardigheid
o Blauwe of zwarte pen;
o De kandidaat dient zelf voor een eventuele lunch te zorgen, deze is niet inbegrepen.
Voorbeeldrooster
De Algemene Kennis- en Vaardighedentoets Nederlands kan doorgaans in één dag volledig
worden afgelegd.
Hieronder treft u een voorbeeldrooster. Let op: de verschillende onderdelen kunnen in een
andere volgorde en op een andere tijd worden afgenomen. De kandidaat ontvangt na de
digitale inschrijving bij Babel automatisch bericht over zijn rooster.
- Engelse leesvaardigheid
- Nederlandse taalvaardigheid
- Beroepsinhoudelijke uitdrukkingen

2.4

08.45 - 10.00
10.15 - 11.35
12.00 - 13.00

Routebeschrijving

De AKV voor MBO- en HBO beroepen wordt afgenomen op een locatie van taleninstituut
Babel in Utrecht. De exacte locatie wordt vermeld in de e-mail met de bevestiging van uw
inschrijving.
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