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Taalexamen Nederlands –
Art.14, tweede lid
(elementaire kennis)
1. Voorwaarde nr. 7: taalexamen artikel 14
tweede lid (elementaire kennis) – één van de
toelaatbaarheidsvoorwaarden
Als je niet geslaagd bent voor het taalexamen bedoeld in Art. 14, tweede lid of daarvoor geen
vrijstelling hebt, moet je je voor deze test inschrijven ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum
(21 februari 2022, onder voorbehoud).
• Eerste gedeelte (“Lezen en luisteren” - pc-gestuurd).
Je kan je inschrijven tot 21 februari 2022 via je online dossier (Mijn dossier > Mijn taaltesten)
voor een testsessie genaamd “taaltest Artikel 14”. De testsessies voor de modules “lezen en
luisteren” worden georganiseerd van 9 december 2021 tot 7 maart 2022 (onder voorbehoud).
Als je vrijgesteld bent van deze computergestuurde proef kan je meteen overgaan tot het
tweede gedeelte hieronder.
• Tweede gedeelte (“Spreken” - via een mondelinge test)..
Als je een vrijstelling (zie 2.9) hebt of geslaagd bent voor de computergestuurde proef (de
resultaten worden binnen de 10 werkdagen bekendgemaakt), kan je je meteen inschrijven
voor het mondelinge gedeelte. Daarvoor kies je in Mijn dossier één van de mogelijke testdata
voor de testsessie genaamd “Taaltest Artikel 14”. Om je in te schrijven voor dit onderdeel van
de procedure volg je de stappen vermeld onder punt 1.2.
Vervolgens krijg je een mail met bevestiging van je inschrijving voor de mondelinge test.
De testsessies voor het tweede gedeelte zullen worden gepland tot begin april 2022. De
resultaten van deze tests worden alleen in aanmerking genomen voor wie
ingeschreven is voor de selectie van stagiairs voor de buitenlandse carrière van de FOD
Buitenlandse Zaken en voor de taaltest artikel 14 uiterlijk op 21 februari 2022. Je schrijft
je best zo snel mogelijk in voor te test, anders is er misschien geen plaats meer.
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Alle vragen over de taalexamens of vrijstellingen in het kader van deze selectie, moeten
gestuurd worden naar Selor (diplomatenNL.taal.2022@bosa.fgov.be) uiterlijk op de
inschrijvingsdatum (21 februari 2022, onder voorbehoud)..

2. Hoe inschrijven voor het taalexamen Artikel 14
tweede lid?
Je kan je inschrijven van 30 november 2021 tot 21 februari 2022 (data onder voorbehoud) via de
website van Selor.
1. Je beschikt al over een online dossier (Mijn dossier) op de website van Selor:
•
•
•

Log in in je online dossier Mijn dossier
Laad alle je diploma’s op
Schrijf in voor één van de beschikbare examensessies “Taaltest Artikel 14”

2. Je hebt nog geen online dossier (Mijn dossier) op de website van Selor:
•
•

Maak een online dossier aan via deze link
Volg daarna de instructies onder bovenstaand punt 1.

Inschrijven voor een taaltest:

1. Meld je aan op “Mijn dossier”
2. Klik op het tabblad “Taaltesten”
3. Onder de titel “Mijn taaltesten” selecteer je het tabblad “Inschrijven voor
taaltesten»

4. Vul het formulier als volgt in en klik daarna op “Een datum kiezen”:
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5. Er verschijnt een overzichtspagina met de testonderdelen voor “Artikel 14”, met
daaronder de sessies waarvoor je al kunt inschrijven (plus de eventuele
vrijstellingen). Kies een testdatum door één keer op de oranje knop “Inschrijven”
te klikken.
Opgelet: je bent verplicht om een testdatum te kiezen, alleen dan wordt de
procedure opgeslagen in je account. Als het onmogelijk is om al een datum te
selecteren, moet je later de bovengenoemde stappen herhalen. Lukt het niet om
een datum te selecteren (bijvoorbeeld omdat je geen testdata te zien krijgt)?
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Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verantwoordelijke dienst (via
diplomatenNL.taal.2022@bosa.fgov.be.

6. Zodra je inschrijving gevalideerd is, ontvang je een bevestigingsmail met datum en
tijdstip van je mondelinge proef. Deze mail bevat ook een unieke QR-code die je
op de dag van de test toegang geeft tot het gebouw. Hou deze code goed bij.
•

Opgelet :
•

zodra je een testdatum hebt gekozen, wordt de procedure opgeslagen onder “Taaltesten”
in je online dossier (Mijn dossier) op de website van Selor. Door op de knop “Details” te
klikken kan je de testdata raadplegen en je resultaten bekijken (deze verschijnen naast de
naam van het testonderdeel.

•

Om je na een geslaagde computergestuurde proef in te schrijven voor het mondelinge
gedeelte, ga je terug naar de details van de procedure en daar kan je een datum kiezen. De
mogelijke testdata waarop je je kan inschrijven worden zichtbaar zodra je resultaten van
het vorige gedeelte (computergestuurde proef) gevalideerd zijn.

3. Waar vinden de proeven plaats?
Alle proeven vinden plaats bij Selor in Brussel: WTC III-gebouw Simon Bolivarlaan 30/1 te
1000 Brussel - eerste verdieping, tegenover het Noordstation.

4. Wat als je niet aanwezig kan zijn op een
geplande proef of op een andere beschikbare
datum?
Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, moet je je ten
laatste op de dag vóór de proef uitschrijven. Dat kan door in je online dossier (Mijn dossier)
te klikken op de annulatielink die net naast de gekozen datum staat. Daarna is het mogelijk
om in te schrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
Als je je niet inschrijft of niet komt opdagen voor een proef, houdt Selor voor het vervolg
van de procedure geen rekening met je kandidatuur.
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5. Wat als je er niet in slaagt om je in te schrijven
voor de proef?
Wanneer er zich problemen voordoen bij het inschrijven voor de proef, moet je zo snel
mogelijk contact opnemen met Selor via diplomatenNL.taal.2022@bosa.fgov.be. Dit dient te
gebeuren uiterlijk twee werkdagen vóór de datum van de proef.

6. Wat houdt het taalexamen Art.14 tweede lid
precies in en hoe kan ik me voorbereiden?
Het betreffende taalexamen is genoemd naar het artikel 14, tweede lid van het koninklijk
besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de
bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966.
Dit taalexamen meet de elementaire kennis van de tweede landstaal op het vlak van
luistervaardigheid en leesvaardigheid (test op pc: twee modules van telkens ongeveer 1 uur)
en spreekvaardigheid (conversatie van ongeveer 10 minuten over een professionele context).
De tests van dit taalcertificaat komen overeen met niveau B1 van het Gemeenschappelijk
Europees Referentiekader voor talen.
Onderstaande links op de Selor-website geven een beschrijving van de testonderdelen.
•
•

Taaltesten op pc
Mondelinge taaltest

7. Wie heeft een vrijstelling voor het taalexamen
Art.14 tweede lid?
Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijstelling te krijgen voor dit taalexamen.
•

Diploma in het Frans.

Als je een Franstalig diploma hebt, kan je eventueel een vrijstelling krijgen na screening van
het diploma door de taaldienst van Selor.
Om een eventuele vrijstelling te krijgen voor Artikel 14 tweede lid, is het dus uitermate
belangrijk dat
je ALLE diploma’s oplaadt in je online dossier (Mijn dossier) (getuigschrift hoger
middelbaar onderwijs + graduaat/bachelor + master + andere eventuele diploma’s)
en dat je een mail stuurt naar Selor (diplomatenNL.taal.2022@bosa.fgov.be) met de
vraag om te controleren of je diploma’s recht geven op een vrijstelling.
-
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Als je niet vóór de uiterste inschrijvingsdatum alle diploma’s die een vrijstelling kunnen
geven hebt opgeladen, dan krijg je geen vrijstelling, want er wordt geen rekening gehouden
met te laat opgeladen documenten.
•

Gedeeltelijke of volledige vrijstelling op basis van een ander Selortaalcertificaat dan artikel 14: tweede lid (elementair)..

Taalcertificaten

Vrijstelling Art. 14 tweede lid
(elementaire kennis)

Artikel 7/A

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 7/B

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 7/C

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 7 niveau 4

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 12

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 13

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 14, eerste lid voldoende
kennis

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 9, tweede lid (elementaire
kennis of voldoende kennis)

Ja – volledige vrijstelling

Artikel 11

Vrijstelling voor de module “lezen”

Artikel 10

Vrijstelling voor de module “luisteren” en
de module “mondeling”

Artikel 8

Vrijstelling voor de module “luisteren” en
de module “lezen”

De bij Selor behaalde taalcertificaten verschijnen automatisch in “Mijn dossier > “Mijn
taaltesten”.
Opgelet: als je een van bovenvermelde certificaten behaald hebt die recht geven op een
volledige vrijstelling voor de testen bedoeld in artikel 14 tweede lid, dan kan je voor deze
testprocedure (artikel 14) een certificaat ontvangen. Daarvoor volg je de inschrijvingsstappen
van punt 1.2 hierboven en klik je op de oranje knop “Certificaat aanvragen” wanneer de
overzichtspagina van de procedure verschijnt.
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Andere taalcertificaten behaald in instellingen buiten Selor geven geen vrijstelling.

8. Hoe weet ik of ik een volledige of gedeeltelijke
vrijstelling heb voor het taalexamen Art.14,
tweede lid?
Het toekennen van vrijstellingen gebeurt via:
Volledige vrijstelling op basis van een eerder behaald taalcertificaat bij Selor: je
moet je online inschrijven en ziet in Mijn Selor dat de vrijstelling is toegekend. De
vrijstelling kan ook al vermeld staan op het behaalde certificaat (behaald sinds
2010).
•

Gedeeltelijke vrijstelling op basis van modules/oude taaltesten (afgelegd voor
2010): je moet je online inschrijven, en ziet dan meteen welke onderdelen je nog
moet afleggen. In Mijn Selor is aangegeven voor welke onderdelen al een
gedeeltelijke vrijstelling is verleend.
•

Vrijstelling op basis van behaalde diploma(’s): dit wordt manueel nagekeken en
aangegeven in het systeem.
•

Bij twijfel moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum contact opnemen met de taaldienst
(diplomatenNL.taal.2022@bosa.fgov.be).
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9. Wat als je niet geslaagd bent voor het
taalexamen Art.14, tweede lid?
Als je niet slaagt voor het taalexamen Art.14, tweede lid, kan je niet deelnemen aan de
selectieprocedure van stagiairs van de buitenlandse carrière. Je inschrijving zal niet aanvaard
worden.
Bovendien kan je je gedurende drie maanden na bekendmaking van de resultaten niet opnieuw
inschrijven voor een andere taalcertificatieprocedure die georganiseerd wordt door Selor.

10. Moet je geslaagd zijn voor het taalexamen
Art.14, tweede lid alvorens te kunnen deelnemen
aan het eventuele voorexamen?
Ja, geslaagd zijn voor het taalexamen Frans Art.14, tweede lid is een toelaatbaarheidsvoorwaarde
voor de selectieprocedure van stagiairs van de buitenlandse carrière. Dit taalexamen maakt geen
deel uit van de eigenlijke selectieprocedure.
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