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TOPIK (Test of Proficiency in Korean – Test Taalbeheersing Koreaans)

■ Doelstelling

 De Koreaanse taalvaardigheid beoordelen van buitenlanders en Koreaanse expats en hen een 
richtsnoer aanreiken voor het aanleren van de Koreaanse taal.

 De testresultaten mee als criterium hanteren voor de inschrijving van buitenlanders en Koreaanse 
expats aan een universiteit in Korea, voor tewerkstelling in Korea of toekenning van een 
verblijfsvergunning.

 Een leerplan aanbieden dat voldoet aan de taalevaluatiecriteria voor de Koreaanse taal en de 
verspreiding van het Koreaans bevorderen.

■ Wie kan deelnemen aan de test? (※ Geen speciale kwalificaties vereist)

 Buitenlanders of Koreanen die het Koreaans niet als moedertaal hebben: 

- Studenten Koreaans en al wie wil studeren aan een universiteit in Korea.

- Iedereen die wil werken in een Koreaanse onderneming of overheidsinstelling in of buiten Korea.

- Koreaanse studenten in het buitenland die les volgen of onderwijs genoten op een niet-
Koreaanse school.

- Iedereen die een permanente verblijfsvergunning of een visum voor Korea wil aanvragen.

■ Wat is het nut van deze test?

 De test geeft toegang tot een Koreaanse hogeschool of universiteit;

 Hij is belangrijk voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning of een visum om te 
trouwen of samen te wonen met zijn partner;

 De test kan gelijkgesteld worden met het Korea Immigration & Integration Program KIIP van het 
Koreaanse ministerie van Justitie;

 Hij biedt de mogelijkheid voort te studeren met een studiebeurs van de Koreaanse overheid;

 De test vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van een arbeidsvisum en de selectie of 
tewerkstelling in een Koreaans bedrijf; 

 Hij geldt als bekwaamheidsbewijs voor niet-Koreanen om mee te doen aan het examen voor 
leerkracht Koreaans;

 Op grond van de test kunnen studiepunten van departementen Koreaans aan een buitenlandse 
universiteit erkend worden, net zoals de diploma’s;

 De test biedt Koreaanse expats een speciale toelating tot de universiteit. 

■ Testinformatie

 Periode van beschikbaarheid van de documenten: van 30 juni tot 28 juli 2021 (Op de website 
van het Koreaans Cultureel Centrum: https://brussels.korean-culture.org/en) 

 Inschrijvingstermijn: van 15 juli tot en met 28 juli (Na deze datum wordt geen enkele 

https://brussels.korean-culture.org/en
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inschrijving meer aanvaard) 

 Inschrijving: uitsluitend via e-mail (education@kccbrussels.be)

 Bevestiging van de inschrijving en verzending van de uitnodiging voor het examen:

- Inschrijving via e-mail: De bevestiging van de inschrijving en de uitnodiging voor het 
examen worden binnen twee weken na de inschrijving per e-mail toegezonden. U moet de 
uitnodiging uitprinten en meenemen naar het examen, samen met uw identiteitskaart (als de 
uitnodiging niet uitgeprint is, kunt u niet deelnemen aan het examen).

 Bekendmaking van de uitslagen: 25 november 2021 (U kunt de uitslagen gratis afprinten op 
de TOPIK -website: www.topik.go.kr)

 Inschrijvingsgeld (het bedrag moet vóór de afsluitdatum van de inschrijvingen worden 
betaald): 

Niveaus Prijs

TOPIK I 40 euro

TOPIK II 45 euro 

 Bankgegevens voor de overschrijving van het inschrijvingsgeld

- Rekeninghouder: Koreaans Cultureel Centrum van de Ambassade van Korea

- Naam van de bankinstelling: ING

- BIC-code: BBRUBEBB

- IBAN: BE20 3630 6783 3756

- Vermelding: naam en voornaam van de kandidaat / Naam van het examen (TOPIK I of 
TOPIK II)

※ 1) Als zich minder dan 10 kandidaten voor ieder niveau (TOPIK I, II) aanmelden, 
of 

2) als de situatie rond COVID-19 de Belgische regering noodzaakt maatregelen te treffen die 
het houden van het examen onmogelijk maken, zal het inschrijvingsgeld volledig worden 
terugbetaald.

 Te bezorgen documenten:

Verzending via e-mail education@kccbrussels.be

1) Het inschrijvingsformulier
Downloaden: 

Website van het Cultureel Centrum 
https://brussels.korean-culture.org/en)

mailto:education@kccbrussels.be
http://www.topik.go.kr
https://brussels.korean-culture.org/en
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2) Bewijs van betaling van het 
inschrijvingsgeld  In JPG- of PDF-opmaak

3) Pasfoto Omschrijving van het document
(JPG, 200KB, 354 x 472 pixel)

4) Identiteitsbewijs Scan van paspoort of van voor- en 
achterzijde van identiteitskaart

※ Onbruikbare foto’s: zwart-witfoto’s, wazig gezicht, een foto met een hoed op het hoofd, 
(of een ceremonieel hoofddeksel van de universiteit), met een zonnebril of hoofdtelefoon, 
een foto met het gelaat verborgen achter haar, een foto genomen van boven- of onderaf, van 
links of van rechts in plaats van de voorzijde, een foto van iemand anders of van een 
beroemdheid, en elke andere niet-conforme afbeelding.

※ Aanvaarde identiteitsbewijzen

1) Een officieel identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart), met daarop een foto, de naam 
en de voornaam in Latijns schrift, en de geboortedatum (jaar, maand en dag),

2) Bij gebruik van een studentenkaart zijn ook hier een foto, voor- en achternaam in Latijns 
schrift en een geboortedatum vereist.

■ De testafname

 Datum van de testafname: zaterdag 16 oktober 2021

 Plaats van de testafname: Koreaans Cultureel Centrum van Brussel in België 
(Regentschapstraat 4, 1000 Brussel)

Niveaus Sessies Test

Tijdstip 
van 

binnen-
komst

Start Einde Duur van 
de test Dagdeel

TOPIK I Sessie 1
Luistervaardigheid

09.10 u 09:40 11.20 u 100 min VoormiddagBegrijpend lezen 

TOPIK II
Sessie 1

Luistervaardigheid
12.20 u 12:50 14.40 u 110 min

NamiddagSchrijfvaardigheid

Sessie 2 Begrijpend lezen 15.00 u 15:10 16.20 u 70 min

■ Officiële website TOPIK (voor meer informatie):
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https://www.topik.go.kr/usr/lang/index.do?home_seq=221&lang=en

■ Informatie over de test:

 Tijdstip van binnenkomst: 30 minuten voor de aanvang van het examen,

 Voor te leggen documenten: de uitgeprinte uitnodiging en een identiteitsbewijs

- Geldig identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart (geldig document met foto, 
geboortedatum en naam in Latijns schrift)

- Iedere kandidaat heeft het origineel van zijn identiteitskaart bij; als een foto ontbreekt of als 
er een belangrijk verschil is tussen de naam op de uitnodiging en die op de identiteitskaart, 
wordt de kandidaat niet tot het examen toegelaten.

 Praktische tips voor de kandidaten:

- Men mag enkel een speciale dubbele stift gebruiken (uitgedeeld op de plaats van het 
examen) om de vragen te beantwoorden van de testdelen luistervaardigheid en begrijpend 
lezen;

- Tijdens de sessie luistervaardigheid moet men enkel antwoorden op de vragen 
luistervaardigheid; hetzelfde geldt voor de examens begrijpend lezen en schrijfvaardigheid;

- Alle elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, moeten worden uitgezet en 
ingeleverd bij de toezichthouders;

- Als minder dan 10 kandidaten zich ingeschreven hebben voor het examen, zal het examen 
niet plaatsvinden;

- Geen enkele inschrijving wordt aanvaard buiten de hiervoor voorziene periode. 

※ Voor alle aanvullende informatie of verduidelijking kunt u een e-mail sturen naar het 
Koreaans Cultureel Centrum van Brussel: education@kccbrussels.be

De directeur van het 

Koreaans Cultureel Centrum van Brussel in België

https://www.topik.go.kr/usr/lang/index.do?home_seq=221&lang=en

