Regionale verschillen in deelname en uitslag
Voor de afname van Staatsexamens NT2 zijn zes vaste examenzalen ingericht. De locaties zijn
landelijk gespreid. Er worden examens afgenomen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle,
Eindhoven en Breda. Niet alle examenzalen zijn even groot. Amsterdam en Rotterdam hebben 60
examenplekken. Eindhoven en Utrecht hebben 30 examenplekken, Zwolle en Breda hebben er 20 en
15. De gehele week worden examens afgenomen.
Bij de keuze van de locaties en bij de bepaling van het aantal examenplekken is destijds vooral
voortgebouwd op de ervaringen met aantallen inschrijvingen tussen 1992 en 2005.
In die periode kwamen de meeste deelnemers van NT2-cursussen van hogescholen, universiteiten,
particuliere talenstituten, ROC’s en ISK’s. Ook kwamen veel deelnemers op eigen initiatief of werden
zij gestuurd door hun werkgever of door het arbeidsbureau.
Wisselende deelname
Sinds de komst van de wet Inburgering zijn er meer verschillende taalaanbieders die van gemeenten
de opdracht krijgen om kandidaten Stex NT2 op te leiden. Het is mogelijk dat het ene jaar geheel
andere instellingen de gunning krijgen dan het jaar daarop.
Gemeenten nemen ook verschillende posities in: de ene gemeente leidt veel deelnemers op voor Stex
NT2 en een andere gemeente juist heel weinig. Ook is het mogelijk dat aanbieders zeer verschillende
budgetten toebedeeld krijgen voor de voorbereiding op de examens. Gemeenten hebben ook vaak
een verschillend beleid t.a.v. intake en voorselectie.
Het gevolg daarvan is een nogal grillig verloop in de bezetting van de examenzalen. Soms is het
wekenlang heel erg druk en daarna weer heel erg rustig. Het ene jaar kunnen er heel weinig
deelnemers uit een bepaalde stad of regio examen komen doen en het jaar daarop ineens heel veel.
Over de gehele linie echter neemt de deelname toe. Er komen ook steeds vaker zelfstandige
inschrijvers. Hieronder een overzicht van de deelname in de verschillende regio’s.
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Wisselend succes
We zien ook veel schommelingen in de resultaten van kandidaten in de verschillende regio’s. Maar
ook vaste tendensen. (In de volgende LES zullen we daarover uitgebreid rapporteren.)
We zien bij voorbeeld dat de kandidaten in Eindhoven en Rotterdam veel betere resultaten halen dan
de kandidaten in Amsterdam. De verschillen zijn bij Programma I het grootst. Amsterdam had in 2010
een gemiddelde score van 496, Utrecht en Zwolle hadden een gemiddelde score van 506, Breda van
507, Eindhoven van 508 en Rotterdam van 509. Van de kandidaten die dit jaar in Amsterdam aan het
examen van programma I hebben meegedaan is de meerderheid gezakt. Dat kwam eigenlijk vroeger
nooit voor.
We kunnen gissen naar de oorzaken. Misschien zijn de aanbieders van taalopleidingen onvoldoende
bekend met de voorbereiding op de examens. Misschien is de intake en selectie voor de verschillende
inburgeringsprogramma’s niet goed: inburgeraars worden dan door de gemeenten of de verwijzers op
verkeerde of niet passende trajecten gezet.
Het kan ook zijn dat er steeds een grote groep deelnemers verschijnt die zichzelf aanmeldt en niet
goed weet bij welk examen hij / zij terecht komt. We kunnen ook heel moeilijk de gevonden uitkomsten
aan het beleid van één enkele gemeente toeschrijven. De examenlocaties vervullen immers een
regionale functie. Op de examenlocatie van Amsterdam komen deelnemers uit geheel Noord-Holland.
Veel herkansers is lastig

Een vervelende bijkomstigheid van veel zakkers is dat er dan ook meer herkansers komen. En dat
levert weer verdringing op; andere kandidaten kunnen dan niet op tijd inschrijven omdat de
examenzalen al snel vol zitten. Veel kandidaten besluiten dan in de gewenste week over te stappen
naar een andere locatie. We zien dan ook dat naast Amsterdam ook Utrecht steeds vaker helemaal
vol zit.
Op dit moment zijn er plannen om examenzalen in de randstad uit te breiden. Dat is niet in een paar
weken georganiseerd, omdat er continue examens worden afgenomen. We hopen dat begin van het
jaar 2011 die uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden.
Naast de noodzakelijke uitbreiding, zal ook een beter voorbereiding van kandidaten soelaas kunnen
bieden. Hoe meer kandidaten slagen hoe minder de druk vanuit de herkansingen.
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