Taaltoets
De taaltoets meet hoe goed je bent in lezen en schrijven. De taaltest wordt alleen afgenomen als je
solliciteert voor surveillant, (hoofd)agent of politievrijwilliger. Je maakt de toets op de computer. De
toets bestaat uit drie delen.
Oefenvragen: De antwoorden op de oefenvragen staan op bladzijde 3.

Deel 1 De voortoets
De eerste toets die je maakt, is de voortoets. Deze toets bestaat uit vier teksten. In deze teksten staan
halve woorden. Je maakt deze woorden af. Je gebruikt dan evenveel letters als er al staan of maximaal
één letter meer.
Een voorbeeld:
1.
Ik was mijn han… met ze.. en wa…
2.
Ik kijk gr… naar de tele….., vooral ’s avonds.
3.
We hebben fanta..… gegeten in het resta….., maar de reke…. was wel erg hoog.
Je gebruikt dus evenveel letters als er al staan of maximaal één letter meer. In de eerste zin moet dus
‘handen’ staan en niet ‘hand’. Je hebt dan maar één letter gebruikt. Er staan drie letters (‘han…’) dus
gebruik je drie of vier letters. Pas dan is het woord af.
De tekst wordt steeds moeilijker. Het is niet erg als je niet de hele toets kunt maken.

Deel 2 Lezen
Na de voortoets maak je de leestoets. De leestoets bestaat uit teksten met vragen. Je leest elke tekst
goed. Daarna geef je antwoord op de meerkeuzevraag.
Een voorbeeld:
Lees de tekst en beantwoord de vraag.
Papierophaal in de stad
In het najaar van vorig jaar begon de stadsreiniging in het oosten van de stad met een nieuwe manier
van oud papier inzamelen. Huis-aan-huis wordt daar papier opgehaald. De bewoners kunnen hun oud
papier iedere twee weken op verschillende manieren aan de weg zetten. De meeste mensen maken
gebruik van de minicontainer. Het systeem bevalt iedereen zo goed dat het dit jaar wordt uitgebreid
naar de rest van de stad, met uitzondering van het centrum. De uitbreiding gebeurt in drie fasen. Eind
april gaat het nieuwe systeem gelden voor het noorden van de stad. Eind juni krijgen het zuiden en
westen van de stad het nieuwe ophaalsysteem. Voor de 3300 huishoudens in het centrum wordt nog
een apart plan gemaakt. Ieder huishouden wordt ruim voor het begin van de nieuwe papierinzameling
door de stadsreiniging op de hoogte gebracht van de verschillende manieren waarop kan worden
deelgenomen aan het nieuwe systeem van papier inzamelen.
Welke manier van papierinzameling blijkt tot nu toe het meest populair in het nieuwe systeem?
A.
het papier in een kleine container langs de weg zetten
B.
het papier inzamelen in drie fasen en langs de weg zetten
C.
er is nog niets bekend over de voorkeur van bewoners

Taaltoets
Deel 3 Schrijven
Na de leestoets maak je de schrijftoets. De schrijftoets bestaat uit verschillende opdrachten.
De opdrachten in de schrijftoets gaan van makkelijk naar moeilijk.
De schrijfopdrachten worden eerst beoordeeld op de inhoud. Daarna worden ze beoordeeld op onder
andere opbouw van de tekst, woordenschat, werkwoordspelling, algemene spelling en leestekens.
Gebruik geen internettaal (zoals SMS en twitter) en geen afkortingen.
Een voorbeeld van een makkelijke opdracht uit de schrijftoets:
Je schrijft een mail naar een vriend. Je nodigt hem uit voor een feest.
In de mail schrijf je:
waarom je een feest geeft;
wanneer het feest is;
waar het feest is;
welke activiteiten tijdens het feest gedaan worden;
hoe jouw vriend zich op deze activiteit moet voorbereiden.
Een moeilijkere opdracht is uitgebreider. Een voorbeeld:
Je werkt bij een evenementenbureau. In opdracht van je baas heb je een klein onderzoek gedaan naar
de populariteit van bedrijfsuitjes. De diagrammen hieronder zijn het resultaat.
Je schrijft een samenvatting van je onderzoek voor je baas.
Je schrijft in je samenvatting:
wat de meest populaire bedrijfsuitjes zijn;
welke bedrijfsuitjes het evenementenbureau aanbiedt (dit mag je zelf verzinnen);
hoe het evenementenbureau het beste kan inspringen op de nieuwe trends. Geef
hiervoor minstens drie adviezen.
Populaire bedrijfsuitjes (in procenten, t.o.v. het totaal aantal georganiseerde bedrijfsuitjes)
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Taaltoets
Antwoorden oefenvragen Taaltoets
Antwoorden voortoets
1.
handen, zeep, water
2.
graag, televisie
3.
fantastisch, restaurant, rekening
Antwoord leestoets
Het antwoord op deze vraag is A.

