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Daarom	is	besloten	om	voortaan	het	Raamwerk	Nederlands
	als	tweede	taal	te	gebruiken	voor	het	bepalen	van	de	cesuren	

van	de	examens	Nederlands	als	tweede	taal

De	Staatsexamens	Nederlands	als	
tweede	taal	bestaan	sinds	1992	en	zijn	
ingesteld	op	voorspraak	van	een	com-
missie	onder	leiding	van	Jan	Hulstijn	
(Janssen-Van	Dieten	2012).	De	com-
missie	bestond	met	name	uit	mensen	
afkomstig	uit	het	beroepsonderwijs,	
het	hogeronderwijs	en	universiteiten,	
en	vertegenwoordigers	van	daarmee	
samenhangende	functioneringsniveaus	
op	de	arbeidsmarkt.	Zij	zagen	het		be-
lang	van	een	examen	Nederlands	als	
tweede	taal	gericht	op	het	functione-
ren	op	die	niveaus	in	werk	en	oplei-
ding.	De	commissie	stelde	vast	dat	er	
behoefte	was	aan	twee	niveaus;	een	
variant	gericht	op	mensen	die	zich	
willen	kwalificeren	voor	werk	of	stu-
die	op	mbo-niveau,	en	een	variant	
gericht	op	mensen	die	willen	werken	
of	studeren	op	het	niveau	van	het	hbo	
of	de	universiteit.	Zo	ontstonden	de	
Staatsexamens	Programma	I	en	Pro-
gramma	II,	met	zak/slaaggrenzen	pas-
send	bij	deze	beide	kwalificatie-
niveaus.	Door	middel	van	complexe	
psychometrische	procedures	zijn	de	
cesuren	steeds	overgebracht	naar	vol-
gende	examens,	en	dus	hanteren	we	
nu	nog	steeds	de	cesuren	die	destijds	
in	1992	zijn	bepaald.	

Common European Framework 
of Reference for Languages
In	2001	werd	de	eerste	versie	van	het	
CEFR	gepubliceerd,	het	Common	
European	Framework	of	Reference	
for	Languages	(Council	of	Europe,	
2001),	dat	snel	gemeengoed	werd	
voor	het	aanduiden	van	taalniveaus	in	
heel	Europa.	Een	Nederlandse	variant	
volgde	al	snel:	het	Raamwerk	NT2	
(Dalderop,	Theunissen	&	Liemberg	
2002).	In	2006	volgde	een	vertaling	
van	het	CEFR:	het	Europees	Refe-
rentiekader	voor	Moderne	Vreemde	
Talen	(Baten	e.a.	2006)	ofwel	het	
ERK.	Natuurlijk	rees	al	snel	de	vraag:	
Hoe	verhouden	de	cesuren	van	de	
Staatsexamens	Programma	I	en	II	zich	
tot	de	niveaus	beschreven	in	deze	
raamwerken?	Dit	is	in	de	loop	van	
een	aantal	jaren	uitgebreid	onderzocht	
(deze	studies	zijn	nog	te	raadplegen	
via	de	website	van	CITO).	In	dit	on-
derzoek	beoordeelden	mensen	uit	het	
werkveld	in	hoeverre	de	taken	van	
het	Staatsexamen	inhoudelijk	en	in	
talig	opzicht	overeenkwamen	met	de	
niveaus	beschreven	in	het	Raamwerk	
NT2.	Uit	dit	onderzoek	bleek	dat	de	
cesuren	van	het	Staatsexamen	NT2	
Programma	I	in	de	buurt	liggen	van	

Wie	documentatie	leest	over	het	
Staatsexamen	Nederlands	als	
Tweede	Taal	komt	al	snel	de	

niveauaanduidingen	B1	en	B2	tegen,	
afkomstig	uit	het	Raamwerk	NT2	
en	iedereen	welbekend.		Al	sinds	

jaar	en	dag	communiceert	de	
Commissie	Staatsexamens	NT2	dat	

het	Staatsexamen	Programma	I	
ongeveer	overeenkomt	met	niveau	

B1	van	het	Raamwerk	NT2	en	
Programma	II	met	niveau	B2.	

In	deze	bijdrage	legt	Sible	Andringa	
uit	hoe	de	koppeling	tussen	de	

Staatsexamenprogramma’s	en	het	
Raamwerk	NT2	tot	stand	is	

gekomen,	waarom	en	hoe	deze	
koppeling	per	1	januari	2016	nog	
eens	wordt	versterkt	en	wat	de	

consequenties	hiervan	zijn	
voor	de	kandidaten	van	de	

Staatsexamens	NT2.	
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B1,	en	de	cesuren	van	Programma	II	
in	de	buurt	van	B2	(Staatsexamen-
commissie	NT2,	2014).	Sindsdien	
hebben	we	dat	ook	zo	gecommuni-
ceerd.	

Een lastig dilemma
In	de	loop	van	de	tijd	kunnen	de	ei-
sen	die	in	het	veld	gesteld	worden	aan	
het	taalniveau	veranderen.	Het	is	be-
langrijk	dat	een	examen	blijft	aanslui-
ten	bij	de	behoeften	in	het	veld.	Dit	
zorgt	ervoor	dat	het	examen	maat-
schappelijk	relevant	blijft.	Daarom	
heeft	de	Staatsexamencommissie	op	
gezette	tijden	veldraadplegingen	geor-
ganiseerd	om	te	controleren	of	men	
nog	tevreden	was	over	de	door	ons	
gehanteerde	zak-/slaaggrenzen.	Lange	
tijd	was	dat	het	geval.	Maar	er	is	de	
laatste	jaren	veel	veranderd;	de	taalei-
sen	mbo	en	hbo/wo	zijn	erg	in	bewe-
ging,	ingezet	door	invoering	van	het	
referentiekader	taal	voor	moedertaal-
sprekers	en	versterkt	door	de	opkomst	
van	intake-	en	examentoetsen	Neder-
lands.	Er	lijken	er	voor	sommige	
vaardigheden	verschuivingen	te	heb-
ben	plaatsgevonden,	met	name	voor	
de	productieve	vaardigheden,	waaraan	
men	over	het	algemeen	hogere	eisen	
stelt.	Tegelijkertijd	hebben	we	moe-
ten	we	constateren	dat	opvattingen	
hierover	aanzienlijk	kunnen	verschil-
len	tussen	opleidingen	per	niveau,	
waardoor	de	eisen	die	stakeholders	in	
veldraadplegingen	stelden	aan	een	
startkwalificatie	taal	meer	uit	elkaar	
lopen.	De	algehele	tendens	is	om	ho-
gere	eisen	te	stellen.	Deze	constate-
ringen	stelden	ons	voor	een	dilemma.	
In	hoeverre	zouden	we	consequenties	
moeten	verbinden	aan	deze	verschui-
vingen?	Moeten	de	cesuren	van	het	
Staatsexamen	NT2	meebewegen	met	
de	eisen	die	het	veld	stelt?	Of	moeten	
de	cesuren	blijven	zoals	ze	zijn,	met	
misschien	het	risico	dat	de	maatschap-
pelijke	relevantie	van	het	examen	af-
neemt?	

Koppeling
De	cesuren	van	de	Staatsexamens	
NT2	zijn	destijds	gekozen	als	kwalifi-
catieniveaus	voor	een	succesvolle	
loopbaan	op	mbo-	dan	wel	hbo-/wo-
niveau	en	we	hechten	eraan	dat	de	
examens	dit	blijven.	Daarom	is	beslo-
ten	om	voortaan	het	Raamwerk	Ne-
derlands	als	tweede	taal	te	gebruiken	
voor	het	bepalen	van	de	cesuren	van	
de	examens	Nederlands	als	tweede	
taal.	Er	zijn	een	aantal	goede	redenen	

om	dit	te	doen.	Allereerst	is	uit	de	
veldraadplegingen	tot	nu	toe	steeds	
gebleken	dat	de	B1-	en	B2-niveaus	
goede	veralgemeniseringen	zijn	voor	
startkwalificaties	op	mbo-	en	hbo-/
wo-niveau.	Ten	tweede	is	het	Raam-
werk	NT2	een	constante,	waarmee	
we	het	examen	beschermen	tegen	al	
te	grote	verschuivingen	in	het	veld	
over	welke	ingangseisen	zouden	moe-
ten	gelden.	Ten	derde	zijn	het	CEFR	
en	het	Raamwerk	NT2	de	internatio-
nale	en	nationale	standaard	geworden	
om	tweedetaalvaardigheidsniveaus	uit	
te	drukken.	Er	is	in	het	algemeen	een	
sterke	tendens	om	taaleisen	te	koppe-
len	aan	eisen	in	raamwerken	(zoals	
ERK	en	Referentiekader	T&R)	zodat	
verschillen	tussen	opleidingen	niet	lei-
den	tot	verschillende	instroomeisen.	
En	ten	slotte	ontstaat	er	op	deze	ma-
nier	een	logisch	bouwwerk	van	
Staatsexamens	Nederlands	als	tweede	
taal	lopend	van	A2	(het	inburgerings-
examen)	tot	B2.	

De	vraag	die	inmiddels	op	ieders	
lippen	brandt	is:	Wat	betekent	deze	
koppeling	aan	het	Raamwerk	Neder-
lands	als	tweede	taal	voor	de	slaagkans	
van	examenkandidaten?	De	afgelopen	
periode	hebben	we	standaardsettings-
bijeenkomsten	georganiseerd	voor	de	
examens	Spreken	II	en	Schrijven	I	en	
II.	Voor	Spreken	I,	Lezen	I	en	II	en	
Luisteren	I	en	II	zullen	zulke	bijeen-
komsten	dit	voorjaar	nog	volgen.	De	
standaardsetting	voor	de	examens	
Schrijven	I	en	II	liet	geen	grote	ver-
schuivingen	zien.	Deze	examens	zul-
len	slechts	iets	moeilijker	worden.	Uit	
de	standaardsetting	voor	Spreken	II	
bleek	dat	de	cesuur	aanmerkelijk	ho-
ger	moet	komen	te	liggen	om	te	vol-
doen	aan	niveau	B2.	Dit	is	iets	waar	u	
rekening	mee	moet	houden	als	u	in	
het	najaar	kandidaten	klaar	gaat	sto-
men	voor	het	examen	Spreken	II.	
Vanaf	1	januari	zal	de	lat	voor	Spre-
ken	II	voelbaar	hoger	liggen.	Kandi-
daten	zullen	beter	moeten	presteren	
om	te	kunnen	slagen.

Weinig consequenties
We	willen	benadrukken	dat	de	beslis-
sing	om	het	Raamwerk	NT2	te	ge-
bruiken	voor	de	huidige	en	toekom-
stige	standaardsettingen	weinig	conse-
quenties	heeft	voor	kandidaten	en	be-
oordelaars.	Zo	verandert	er	inhoude-
lijk	niets	aan	het	examen	zelf.	Er	ver-
andert	niets	aan	examentaken;	ze	
blijven	gericht	op	werk	en	opleiding.	
Ook	de	wijze	waarop	het	examen	

wordt	beoordeeld,	verandert	niet.	De	
beoordelings-modellen	die	we	al	sinds	
jaar	en	dag	gebruiken	blijven	hetzelf-
de.	Alleen	zullen	de	cesuren	van	de	
Staatsexamens	per	1	januari	2016	een	
directe	weerspiegeling	zijn	van	de	ni-
veaus	B1	en	B2	van	het	Raamwerk.	
Daarmee	worden	de	examens	PI	en	
PII	examens	nog	sterker	gekoppeld	
aan	B1-	en	B2-niveau,	en	blijven	ze	
tegelijkertijd	kwalificeren	voor	werk	
en	studie	op	respectievelijk	mbo-	en	
hbo-/wo-niveau.

De	komende	periode	zullen	we	
nieuwe	cesuuradviezen	verzamelen	
door	standaardsettingsbijeenkomsten	
te	organiseren	voor	de	nog	resterende	
examens.	Zodra	alle	consequenties	
duidelijk	zijn,	zullen	we	u	daarover	
nader	informeren.	Dat	is	waarschijn-
lijk	in	of	snel	na	de	zomer.	We	zullen	
u	dan	ook	laten	weten	waar	de	slaag-
grens	komt	te	liggen	in	de	voorbeeld-
examens	die	we	tot	nu	toe	hebben	
gepubliceerd.	Houdt	u	de	berichtge-
ving	in	de	gaten.
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Sible Andringa
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