Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen

Feedback voor niet-geslaagden B2
Beste deelnemer
U bent niet geslaagd voor een of meerdere onderdelen van de ITNA.
We geven u graag de volgende tips zodat u zich beter kunt voorbereiden op een herkansing.

Algemeen
Wij raden u aan om het infodossier over de ITNA op het internet aandachtig te bestuderen. U vindt er niet
alleen een beschrijving van de verschillende onderdelen van de test, maar ook een proeftest voor het
computeronderdeel van de ITNA.
Verder is er een filmpje waarin u kunt zien hoe de computertest precies verloopt. Er zijn voorbeelden van
elk vraagtype beschikbaar.
Voor het mondelinge onderdeel van de test krijgt u van de twee opdrachten een voorbeeld.

De computertest
Taal in gebruik
Als u ‘onvoldoende’ scoorde op ‘Taal in gebruik’, kunt u het best aan de volgende punten werken:
 Voor dit onderdeel moet u over voldoende woordenschat beschikken. Probeer daarom bewust
dagelijks nieuwe woorden te leren. Let daarbij op de context waarin de woorden voorkomen en de
manier waarop ze met andere woorden worden gecombineerd (Voorbeeld: In vergelijking met …,
uit onderzoek blijkt dat …, maatregelen treffen, …)
U kunt woordenschat halen uit geschreven materiaal (kranten, tijdschriften, boeken) of mondelinge
bronnen (bv. actualiteitsprogramma’s op televisie en radio).
 U moet woorden in de correcte vorm kunnen gebruiken. Lees daarom de grammatica-regels na in
een grammaticaboek en maak grammatica-oefeningen uit handboeken Nederlands.
 Aangezien u voor veel vragen woorden moet invullen, is het belangrijk dat uw spelling correct is.
Oefen daarom met digitale oefensites. U kunt ook teksten schrijven en daarbij een spellingchecker
gebruiken.
Als u ‘zwaar onvoldoende’ scoorde op ‘Taal in gebruik’, betekent dit dat u nog heel wat moet verbeteren. U
volgt de bovenstaande adviezen en geeft uzelf voldoende tijd voordat u opnieuw deelneemt. De minimale
tussenperiode van twee weken om een nieuwe ITNA te mogen afleggen, is te beperkt om uw
tekortkomingen voldoende weg te werken.
Als u zelf geen goed beeld hebt van waar uw problemen liggen, vraagt u het best advies aan een leerkracht
Nederlands voor anderstaligen.

Lezen
Als u ‘onvoldoende’ scoorde op ‘Lezen’, kunt u het best aan de volgende punten werken:
 Lees dagelijks verschillende artikels uit een krant of tijdschrift.
 Concentreer u bij het lezen niet alleen op de betekenis van de woorden, maar let ook op de
structuur en opbouw van de tekst (verwijswoorden, verbindingswoorden, …).
 Oefen op het oplossen van meerkeuzevragen.
Als u ‘zwaar onvoldoende’ scoorde op ‘Lezen’, betekent dit dat u nog heel wat moet verbeteren. U volgt de
bovenstaande adviezen en geeft uzelf voldoende tijd voordat u opnieuw deelneemt. De minimale
tussenperiode van twee weken om een nieuwe ITNA te mogen afleggen, is te beperkt om uw
tekortkomingen voldoende weg te werken.
Luisteren
Als u ‘onvoldoende’ scoorde op ‘Luisteren’, kunt u het best aan de volgende punten werken:
 Luister dagelijks naar de radio. U kunt ook korte fragmenten beluisteren op de websites van de
officiële radiozenders.
 Oefen op het oplossen van meerkeuzevragen.
 Oefen op dictees: u kunt gemakkelijk trainen met radiofragmenten op websites. Die kunt u
opnieuw beluisteren. Een moedertaalspreker kan u helpen met de correctie, ook van de spelling.
Als u ‘zwaar onvoldoende’ scoorde op ‘Luisteren’, betekent dit dat u nog heel wat moet verbeteren. U volgt
de bovenstaande adviezen en geeft uzelf voldoende tijd voordat u opnieuw deelneemt. De minimale
tussenperiode van twee weken om een nieuwe ITNA te mogen afleggen, is te beperkt om uw
tekortkomingen voldoende weg te werken.

Spreken
Als u ‘onvoldoende’ scoorde op ‘Spreken’, kunt u het best aan de volgende punten werken:
 Vraag Nederlandstaligen om u te helpen uw Nederlands te verbeteren. Laat ze Nederlands met u
spreken en uw fouten corrigeren.
 Bereid u voor op het geven van presentaties en het beargumenteren van uw mening. Neem uzelf
op terwijl u dit soort opdrachten uitvoert. Beluister daarna wat u hebt ingesproken. Laat hier ook
moedertaalsprekers meeluisteren en feedback geven.
Als u ‘zwaar onvoldoende’ scoorde op ‘Spreken’, betekent dit dat u nog heel wat moet verbeteren. U volgt
de bovenstaande adviezen en geeft uzelf voldoende tijd voordat u opnieuw deelneemt. De minimale
tussenperiode van twee weken om een nieuwe ITNA te mogen afleggen, is te beperkt om uw
tekortkomingen voldoende weg te werken.

We wensen u veel succes.

