
KTV TOETSING BV

 

Inhoud C1-taaltoets voor tolken Arabisch (Tunesisch) 
De taaltoets Arabisch Tunesisch bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

1.  Spreekvaardigheid; 
2.  Luistervaardigheid; 
 

Deze vaardigheden worden op twee verschillende manieren getoetst. De toets 
opdrachten zijn ontwikkeld door de heer Jan Hoogland en goedgekeurd door het  
Bureau Wbtv. 

Vaardigheid 1: Spreekvaardigheid 
 
ERKomschrijving van deze vaardigheid op C1-niveau:  
Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen 
te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en 
professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en 
mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. 
 
Bij de onderdelen spreekvaardigheid wordt van de kandidaat gevraagd op grond 
van de instructie uitgebreid te spreken, teneinde zoveel mogelijk spraak te 
genereren. 
 
Toets 1.1 (7 min.) 
Het voeren van een soort intakegesprek waarbij de kandidaat vragen dient te 
beantwoorden over zijn persoonlijke situatie, genoten onderwijs, werkervaring etc. 
Het gaat hierbij niet om de juistheid of volledigheid van de informatie. In feite mag de 
kandidaat hier ook fictieve informatie geven. 
Beoordelingscriterium is of het gesprek goed verloopt, of de informatie duidelijk is, of 
het woordgebruik correct is. Er wordt een cijfer op een tienpuntschaal gegeven. 
Het gesprek wordt opgenomen. 
 
Toets 1.2 (7 min.) 
Enkele fictieve situaties waarin ik de kandidaat informatie in het Nederlands zal 
geven om vervolgens met de kandidaat in het Arabisch in gesprek te gaan. 
Afhankelijk van de duur van de gesprekjes zullen wellicht meerdere gesprekjes 
worden gevoerd. 
 
Beoordelingscriterium is of de kandidaat goed duidelijk kan maken wat de reden is 
voor zijn interventie, wat zijn argumenten zijn om een gewenste actie/handeling 
gedaan te krijgen etc. Er wordt een cijfer op een tienpuntschaal gegeven. 
Het gesprek wordt opgenomen. 
 
 
De resultaten van de beide toetsvormen (twee beoordelingen op een 
tienpuntsschaal) dienen beide voldoende te zijn en worden gemiddeld. Dit 
gemiddelde resultaat dient minimaal voldoende (6 of hoger) te zijn. 
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Vaardigheid 2: Luistervaardigheid 
 
ERK omschrijving van deze vaardigheid op C1-niveau:  
Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is 
en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan 
zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen. 
 
Bij de onderdelen luistervaardigheid wordt van de kandidaat gevraagd de inhoud 
van het beluisterde zo nauwkeurig mogelijk (volledig en correct) mondeling te 
reproduceren. 
 
Toets 2.1 (20 min.) 
Gesproken fragmenten van minimaal een aantal minuten laten beluisteren en 
vervolgens hierover in gesprek gaan in het Nederlands. Als toetser zal ik vragen 
stellen over de inhoud van het beluisterde fragment, die door de kandidaat correct 
beantwoord moeten worden. 
Als de kandidaat dat wenst kan het fragment een tweede keer beluisterd worden. 
Beoordelingscriterium: correctheid van de antwoorden op de inhoudsvragen van de 
toetser. Er wordt een cijfer op een tienpuntschaal gegeven. 
Het vraaggesprek wordt opgenomen. 
 
Toets 2.2 (20 min.) 
De kandidaat luistert naar diverse gesproken fragmenten van minimaal een aantal  
minuten en vat deze vervolgens mondeling samen in het Nederlands. 
Indien nodig stelt de toetser aanvullende vragen over de inhoud van het fragment. 
Indien blijkt dat de kandidaat moeite heeft om hoofd- en bijzaken te onderscheiden z
al de toetser vragen stellen teneinde de relevante informatie uit te lichten. 
 
Beoordelingscriterium: de kandidaat heeft de hoofdlijnen van de inhoud van de  
beluisterde fragmenten volledig en correct weergegeven. Er wordt een cijfer op een 
tienpuntschaal gegeven. De gesproken samenvatting of het vraaggesprek wordt opg
enomen. 
 
De resultaten van de beide toetsvormen (twee beoordelingen op een 
tienpuntsschaal) dienen beide voldoende te zijn en worden gemiddeld. Dit 
gemiddelde resultaat dient minimaal voldoende (6 of hoger) te zijn. 
 
 
 
 
Overige aandachtspunten: 
 
Tijdens de mondelinge toets is het gebruik van hulpmiddelen anders dan een 
notitieblok en schrijfgerei niet toegestaan. 
 
Voor elk toetsonderdeel zal de volledige tijdsduur in acht worden genomen. 
De toetser(s) houden tijdens het afnemen van de toets voor elk onderdeel een 
beoordelingsformulier met criteria bij. Met behulp van deze formulieren wordt voor  
elke vaardigheid een cijfer vastgesteld. 
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Beoordeling C1-taaltoets Arabisch (Tunesisch) 
 
Spreekvaardigheid 1 
Is de kandidaat in staat duidelijk en op het juiste niveau inhoud over te brengen 
omtrent zijn identiteit, persoonlijke omstandigheden etc. 
Onder 'juiste niveau' wordt verstaan het in het ERK omschreven C1-niveau: 
Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen 
te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en 
professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en 
mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. 

•  woordkeus 
•  zinsbouw 
•  uitspraak 
•  spreeksnelheid 
•  intonatie 

Op alle onderdelen dient een voldoende te worden behaald. 
 
Spreekvaardigheid 2 
Is de kandidaat in staat duidelijk en op het juiste niveau Inhoud over te brengen 
inzake de gegeven spreekopdracht 

•  woordkeus 
•  zinsbouw 
•  uitspraak 
•  spreeksnelheid 
•  intonatie 
•  samenhang 
•  overtuigingskracht 

Op alle onderdelen dient een voldoende te worden behaald. 
 
Luistervaardigheid 1 
Is de kandidaat in staat de beluisterde Inhoud adequaat te reproduceren? 
ERK-omschrijving van deze vaardigheid op C1-niveau:  
Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is 
en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan 
zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen. 
Inhoud: 

•  volledigheid 
•  juistheid 

Op beide onderdelen dient een voldoende te worden behaald. 
 
Luistervaardigheid 2 
Is de kandidaat in staat de beluisterde Inhoud adequaat te reproduceren? 
Inhoud: 

•  volledigheid 
•  juistheid 
•  samenhang 

Op alle onderdelen dient een voldoende te worden behaald. 

 
  



 

Beoordelingscriteria spreekvaardigheid 
Er is een groot verschil tussen een ander dialect verstaan of het echt spreken. Het is goed 
mogelijk dat u een ander Arabisch dialect prima verstaat, maar dat u het niet echt spreekt. 
Ook al heeft u al vaak in dat dialect gesproken of getolkt. Het kan zo zijn dat u dan uw eigen 
dialect spreekt, of een vorm dicht bij het Standaard Arabisch, en dan begrijpt men u toch wel, 
want zoals u andere dialecten verstaat, zo doen anderen dat ook. 
 
Maar dat is bij deze C1-taaltoets niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat u het te toetsen  
dialect echt spreekt. Dat betekent dat alle kenmerken van dat specifieke dialect in uw spraak  
terug moeten komen. Die kenmerken vinden we op vier verschillende niveaus: 
- de klanken van het te toetsen dialect (fonologie) 
- de verbuiging/vervoeging van woorden (morfologie) 
- de zinsbouw (syntaxis) 
- de woordkeus (vocabulaire). 
 
Hier volgt een toelichting op deze niveaus met wat voorbeelden. 
 
Klanken 
Iedereen kent de verschillen die er bestaan. In het Marokkaans worden tha en dhal niet 
uitgesproken, de jim is in het Egyptisch een gim, in bepaalde dialecten wordt de qaf als een 
hamzah uitgesproken etc. 
Ook bij de klinkers zijn er verschillen. In het Marokkaans worden veel korte klinkers niet 
uitgesproken, in Syrisch/Libanees wordt een a aan het einde verdraaid tot een è (imala) en zo zi
jn er nog meer verschillen. U dient deze klankregels van het betreffende dialect toe te passen  
en wordt daarop beoordeeld. 
 
Vervoegingen en verbuigingen 
Vervoeging van werkwoorden verschilt. De Marokkanen zeggen nekteb voor 'ik schrijf' in het 
Midden-Oosten is het 'aktub etc. In de tegenwoordige of toekomende tijd worden 
voorvoegsels voor het werkwoord geplaatst (ka- en ga(di) in Marokkaans, bi- in div. andere di
alecten). De achtervoegsels voor persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoo
rden kunnen verschillen. 
De bezitsconstructie (mijn boek, dyal-i, mta3-i, bta3-i of gewoon ktab-i etc.). 
Hoe men ontkenningen maakt, van werkwoorden of van nominale zinnen (zonder werkwoord, 
ma-shi kbir / mush kbir / mu kbir etc.). 
Hoe inhoudsvragen worden gesteld (hoe, wie, wat waar, waarom etc.). Of zogenaamde ja-nee 
vragen (met hal in MSA, met wash in Marokkaans). 
U dient deze regels van het betreffende dialect toe te passen en wordt daarop beoordeeld. 
 
Zinsbouw 
Op dit niveau zijn de verschillen minder groot tussen de dialecten. 
 
Vocabulaire 
Uiteraard hebben alle Arabische dialecten een groot gezamenlijk vocabulaire, waaronder de 
woorden die abstracte begrippen uitdrukken en die uit het Fusha komen. Maar anderzijds zijn 
er ook flinke lexicale verschillen. 
 
Bijvoorbeeld bij sommige zeer veel gebruikte woorden, bijv. 'goed' (mezyan in Marokkaans, q
wayyis in Egyptisch etc.), veel (bezzaf in Marokkaans, barsha in Tunesisch, 'awi in 
Egyptisch, ktir in Syrisch et.), nu etc. 
 
Maar ook veel voorkomende werkwoorden kunnen verschillen: 
werken, kopen, gaan, lopen, praten, denken, willen, beginnen te ... etc. 
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