
Om de toetsafname te 
begeleiden moet er een 
toetsbegeleider aanwezig zijn. 
Deze toetsbegeleiders moeten 
deze zelfstudiemodule hebben 
doorgenomen en daarna een 
training bij Bureau ICE 
hebben gevolgd.

Voorbereiding 
leerbaarheidstoets (LBT) 
gemeenten

Wet inburgering 2021: 
Gemeenten bieden 
begeleiding bij de 
afname van de

Leerbaarheidstoets 

Leerbaarheidstoets 
(onderdeel van 
brede intake): 

“Is het niveau van de Nederlandse 
taal dat nodig is voor de B1-route 
haalbaar binnen de inburgerings-
termijn van 3 jaar?” Gemeenten worden daardoor 

verantwoordelijk voor:

Het beschikbaar stellen 
van afnamelocaties 
en devices

De begeleiding 
bij toetsafname

Het inplannen van 
afnamemomenten 
met kandidaten

Stappenplan 
bij koppeling inburgerings-
plichtige aan gemeente
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zie: besluit en regeling

Afwijken van de toetsuitslag 
is mogelijk, maar uitsluitend 
om gegronde redenen. 
Bij het besluit om af te wijken, 
dient de gemeente dat
transparant en begrijpelijk
vast te leggen in het PIP.

Inburgerings-
plichtige 
koppelen 
aan gemeente 
DUO stelt de toets 
12 maanden beschikbaar 
in Optimum.

Regelen 
faciliteiten 

Zorgen voor locatie, devices 
en aanwezigheid van een 
toetsbegeleider en zo nodig 
een tolk.

Inplannen 
afname

Inplannen van afname 
van de leerbaarheidstoets, 
klassikaal of individueel.

Inburgerings-
plichtige 
informeren
De klantmanager informeert de 
inburgeringsplichtige wat de 
bedoeling van de toets is en 
wanneer deze wordt afgenomen.

Afnemen toets:
klaarzetten 
en uitleggen
Zo nodig kan een tolk in de 
eigen taal van de inburgerings-
plichtige het proces van de 
LBT toelichten.

Toetsbegeleider
vult verslag 
(VOV) in
In geval van ernstige 
verstorende factoren kan 
de toets later opnieuw 
worden afgenomen.

Resultaat 
ophalen

Na 48 uur kan de klant
manager het resultaat ophalen 
in het Portaal Inburgering.

Leerroute 
bepalen

De klantmanager neemt 
het resultaat van de toets 
mee in de brede intake om 
de leerroute te bepalen. 

Gemeenten gebruiken het resultaat van de LBT 
in de brede intake om het PIP op te stellen

PIP

?
Goede administratieve 

en computervaardigheden

Stevige doch vriendelijke, 
geduldige persoonlijkheid

Culturele sensitiviteit

Goede communicatieve 
& sociale vaardigheden,

ook met mensen die 
weinig Nederlands spreken

Er zijn financiële afspraken 
gemaakt voor de leerbaarheids-
toets. Deze worden in de 
meicirculaire 2022 toegekend.

Hierbij is rekening gehouden met de kosten 
voor toetsbegeleiders (incl. tijd voor training), 
tolken, afnamelocaties en devices en het 
inplannen van afspraken met inburgeraars.

De toetsbegeleider 

Meer informatie op vng.nl/inburgering of divosa.nl/voi
of mail het ondersteuningsteam: inburgering@vng.nl 

Bekijk de  impactanalyse van de uitvoering van deze taken. 
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