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Taxidienst 
Kennis Nederlands 

 

Lijst attesten en diploma’s 
 

1. Diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal: 

 getuigschrift hoger onderwijs 

 getuigschrift secundair onderwijs 

 

2. Diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling in de Europese Unie (op het grondgebied van de 

EU) op voorwaarde dat: 

 het diploma kennis Nederlands bewijst: B1 

 het diploma is erkend door de Vlaamse Gemeenschap (zie NARIC-centra) 

 

3. Taalcertificaten 

 

3.1.  Atlas, integratie & Inburgering Antwerpen 

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen heeft twee soorten testen: 

 instaptest: geeft indicatie van taalniveau dat chauffeur heeft (dit kan lager zijn dan vereiste 

niveau B1)  

 civiele test: is officieel bewijs van behaald niveau (bestaat op niveau A1, A2, B1 en B2) 

 

3.2.  CVO, Universitaire talencentra, VDAB 

De CVO en Universitaire talencentra leveren attesten NT2 af als een cursist geslaagd is voor een module. 

Deze attesten bewijzen het volgende taalniveau: 

 schriftelijke vaardigheden: 1.2 of niveau 1 

 mondelinge vaardigheden: 2.2 of niveau 2 

 

Dit is niet het vereiste niveau voor chauffeur individueel bezoldigd personenvervoer 

 

3.3.  Selor 

Selor neemt taaltesten voor niveaus B1, B2 en C, dus ook voor hoger taalniveau dan wat gevraagd voor 

chauffeur individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

5.4 Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT) 

Bewijst ook een hoger taalniveau dan nodig voor taxichauffeur 

 Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (B1 voor lezen, luisteren, spreken, schrijven) 

 Profiel Professionele Taalvaardigheid (B2) 

 Educatief Startbekwaam (voorheen PTHO) (B2) 

 Educatief Professioneel (voorheen PAT) (C1) 

 

5.5 Nederlands Staatsexamen NT2 (georganiseerd in Nederland) 

 Programma I bewijst een taalniveau B1 

 Programma II bewijst een taalniveau B2 

 

5.6 Universiteit (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije universiteit Brussel, KU Leuven) 

Deze universiteiten nemen de ITNA toets af. De toets bewijst een taalniveau B2 of C1. De toets bewijst een 

hoger taalniveau dan nodig voor een chauffeur individueel bezoldigd personenvervoer 

 

Diploma verloren? 

 

U kan een vervangend attest aanvragen via volgende website: 

 

http://onderwijs.vlaanderen.be/diploma-of-ander-studiebewijs-verloren  

http://onderwijs.vlaanderen.be/diploma-of-ander-studiebewijs-verloren
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