
 

Begintoets Alfa is gekoppeld aan het Raamwerk Alfabetisering NT2.  
Het Raamwerk Alfabetisering NT2 is dé standaard voor niveau-
bepaling van alfabetisering en geeft een indicatie voor één van de 
drie alfabetiseringsniveaus: Alfa A, Alfa B of Alfa C.

Voordelen
 ✓ financieel aantrekkelijk: doordat het startniveau helder is, 

worden efficiënte maatwerktrajecten mogelijk
 ✓ kort en cursistvriendelijk: de toets duurt slechts 45 minuten 

inclusief scoring en bevat herkenbare en relevante taken
 ✓ transparant: de uitslag is helder, eenduidig én gekoppeld aan 

het Raamwerk Alfabetisering NT2
 ✓ inzichtelijk rendement: duidelijke niveaubepaling maakt 

rendement inzichtelijk

Efficiënte opzet
Begintoets Alfa meet de lees- en de schrijfvaardigheid van een 
aankomend cursist. De toetsuitslagen leveren voor beide 
vaardigheden een afzonderlijk advies op. De toets bestaat uit 
twee versies: één die niveau A en B meet en één voor niveau B en 
C. Welke versie je een cursist voorlegt, hangt af van het advies van 
de zogeheten Voorschatter: een klein aantal taken dat hij of zij 
vooraf moet uitvoeren. Op deze manier krijgt de cursist een toets 
die zoveel mogelijk aansluit bij zijn of haar niveau.

Begintoets Alfa 
Starten op het juiste niveau
Begintoets Alfa is dé toets voor cursisten die een alfabetiseringstraject gaan 
volgen. De uitslag op deze toets laat de mate van alfabetisering van individuele 
deelnemers zien, uitgedrukt in één van de niveaus van het Raamwerk 
Alfabetisering NT2. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om cursisten in de 
juiste groep te plaatsen en geschikte leerstof aan te bieden. Dat is prettig voor 
iedereen: cursisten, onderwijsaanbieders én gemeenten.
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Wij zijn Cito
Cito is dé toetsprofessional van Nederland. Gedreven werken we al sinds 1968 vanuit onze maatschappelijke 
missie ‘gelijke kansen voor iedereen’. Dagelijks bundelen onze 500 medewerkers hun krachten met ruim 
2000 (onderwijs)professionals om de talenten en mogelijkheden van leerlingen en werknemers te volgen en 
te meten. Jaarlijks ontwikkelen we zo’n 500 toetsen en examens. Ook zetten we onze expertise graag in voor 
trainingen, advies, onderzoek en kennisdeling. Dit doen we voor onderwijs, bedrijven en overheden.

Snelle afname en scoring
Begintoets Alfa is een toets die individueel wordt afgenomen onder begeleiding van de intaker of docent.  
Na de Voorschatter maakt de cursist de lees- en de schrijftoets. De opgaven in beide toetsen zijn zo veel 
mogelijk ingebed in een functionele context. De totale afname neemt slechts ongeveer 45 minuten in 
beslag, inclusief de scoring. De toetsresultaten leveren uiteindelijk een advies op over het niveau waarop de 
cursist het alfabetiseringstraject kan ingaan.

Voorspellen trajectduur
Het is fijn om te kunnen aangeven welke vorderingen je verwacht van een cursist in een bepaalde periode. 
Omdat zowel de doelgroep als de gegeven cursussen erg divers zijn, is dit lastig te voorspellen. In de 
handleiding van Begintoets Alfa geven wij per niveau een indicatie voor de verwachte trajectduur.

Bestelmogelijkheden
De verschillende onderdelen van Begintoets Alfa zijn los te bestellen.

product toelichting

Handleiding • Instructie
• Scoringsvoorschrift
• Raamwerk Alfabetisering

Voorschatter set van 20 boekjes + antwoordbladen

Lezen Alfa A en B set van 10 boekjes + antwoordbladen

Lezen Alfa B en C set van 10 boekjes + antwoordbladen

Schrijven Alfa A en B set van 10 boekjes + antwoordbladen

Schrijven Alfa B en C set van 10 boekjes + antwoordbladen

Meer informatie?
Voor actuele tarieven, bestellingen en meer informatie over Begintoets Alfa en onze andere NT2-producten 
kunt u terecht op cito.nl/alfabetisering.

Of neem contact op met onze klantenservice:
• (026) 352 11 11
• klantenservice@cito.nl

novem
ber 2018

http://cito.nl/alfabetisering

