
Taaleis vanaf 1 januari 2019:

• Nederlandstaligen dienen bij aanmelding hun HAVO/VWO diploma 
te overleggen ter bewijs van het beheersen van de Nederlandse
taal.

• Anderstaligen die voor 1 juli 2017 zijn begonnen met werken 
in Nederland en nog steeds werkzaam zijn in Nederland, dienen
bewijs te overleggen, dat de Nederlandse taal wordt beheerst 
op minimaal niveau B1.

• Anderstaligen die na 1 juli 2017 zijn begonnen met werken in 
Nederland en nog steeds werkzaam zijn in Nederland, dienen 
bij aanmelding het diploma Staatsexamen Nederlands programma 
1 te overleggen en een certificaat waaruit blijkt dat niveau 
B2 beheerst wordt;
Danwel dient bij aanmelding het diploma Staatsexamen 
Nederlands programma 1 te worden overlegd, dient het 
'Chiropractisch taalexamen' behaald te zijn en dient binnen 8
maanden na aanmelding een cursus niveau B2 te zijn gevolgd 
aan een erkende taalinstelling aangetoond door een 
certificaat waaruit blijkt dat niveau B2 beheerst wordt.

• Anderstaligen die nog geen jaar in Nederland werkzaam zijn, 
dienen bij aanmelding aan te tonen, dat zij basis Nederlands 
(A1) beheersen en het 'Chiropractisch taalexamen' hebben 
behaald.
Binnen 4 maanden na aanmelding dient de chiropractor begonnen
te zijn aan een cursus Nederlands B1 en dit aan te tonen. 
Binnen 12 maanden na aanmelding dient de chiropractor 
Staatsexamen Nederlands programma 1 succesvol te hebben 
afgelegd op alle 4 de onderdelen. 
Binnen 20 maanden na aanmelding dient de chiropractor een 
cursus niveau B2 te hebben gevolgd aan een erkende 
taalinstelling en hiervan een certificaat te overleggen 
waaruit blijkt, dat de chiropractor niveau B2 beheerst. 

Tot het vereiste taalniveau beheerst wordt dienen er maatregelen 
te worden genomen, opdat de communicatie goed verloopt. De 
maatregelen bestaan uit het bij de intake, report of findings en 
de evaluatie altijd aanwezig hebben van een assistent(e), die 
beschikbaar is om te vertalen van en naar het Nederlands en de 
taal van de chiropractor, tenzij de patiënt benadrukt dit niet te 
willen. Voor de overige consulten moet er een assistent(e) 
beschikbaar zijn om te kunnen vertalen, indien dit gewenst wordt 
door de patiënt. Deze maatregel van een vertaler moet in de 
praktijk zichtbaar kenbaar worden gemaakt aan de patiënt. 
Daarnaast moet de chiropractor schriftelijke informatie mee geven 
in goed Nederlands aan de patiënt. 

Anderstaligen die als locum tijdelijk, maximaal voor de duur van 
twee maanden, hier komen werken hoeven niet aan de taaleis te 
voldoen. Het is hen dan niet toegestaan om nieuwe patiënten aan te
nemen voor de praktijk. Wel dient de locum de Engelse taal 
voldoende te beheersen en dienen er maatregelen genomen te worden,
opdat de communicatie goed verloopt. Er dient een assistente 
beschikbaar zijn om te kunnen vertalen, tenzij de patiënt 
benadrukt dit niet te willen. Deze maatregel van een vertaler moet
in de praktijk zichtbaar kenbaar worden gemaakt aan de patiënt.



Languagerequirement by 1 January 2019:

• Dutch native speakers have to submit their HAVO / VWO diploma
when they register to proof their knowlegde of the Dutch 
language.

• Foreign speakers who started working in the Netherlands 
before 1 July 2017 and are still working in the Netherlands 
have to submit proof that their knowledge of the Dutch 
language is at least level B1.

• Foreign speakers  who started working in the Netherlands 
after 1 July 2017 and are still working in the Netherlands 
have to submit a diploma of State Exam Dutch program 1 and a 
certificate proving that Dutch level B2 is being mastered;
Or, upon registration, the State Examination Dutch Program 1 
diploma have to be submitted, the 'Chiropractic language 
exam' have to be passed and a Dutch level B2 course have to 
be taken within 8 months after registration at a recognized 
language institution demonstrated by a certificate proving 
that Dutch level B2 is being mastered.

• Foreign speakers who have been working in the Netherlands for
less than a year, must show that they masterd basic Dutch 
(A1) and have passed the 'Chiropractic language exam'.
Within 4 months after registration, the chiropractor has to 
be started a course Dutch B1 and demonstrate this.
Within 12 months after registration, the chiropractor has to 
successfully passed Staatsexamen NT2 program 1 on all four 
components.
Within 20 months after registration, the chiropractor has to 
be taken a Dutch level B2 course at a recognized language 
institution  and submit a certificate proving that Dutch 
level B2 is being mastered.

Till the required language level have been mastered, measures have
to be taken to ensure that the communication runs well. The 
measures consist of having an assistant to translate from and into
Dutch and the language of the chiropractor at the intake, report 
of findings and evaluation, unless the patient does not want it. 
For the other consultations an assistant must be available to be 
able to translate if desired by the patient. This measure of a 
translator has to be made visible in practice to the patient. In 
addition, the chiropractor have to provide written information in 
good Dutch to the patient. 

Forein speakers who temporaly, with the maximum of two months, 
work here won't have meet the languagerequirement.  It is not 
allowed for locums to accept new patients for the practice. The 
English language should be sufficient and measures should be taken
to ensure that the communication runs well. An assistent should be
available to translate, unless the patient does not want it. This 
measure of a translater has to be made visible in practice to 
patient. 


