Facet: De nieuwe jas voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal
De afgelopen jaren heeft de overheid geïnvesteerd in de ontwikkeling van een
computerexamensysteem waarmee op een veilige en prettige manier digitaal geëxamineerd kan
worden. Het is de bedoeling dat op termijn alle digitale overheidsexamens met behulp van dit
systeem afgenomen worden. Het systeem wordt nu al een aantal jaar gebruikt voor examens in
het vo en het mbo. Vanaf 1 januari 2018 zullen ook de Staatsexamens Nederlands als tweede taal
afgenomen worden in dit systeem, dat Facet heet. Waarschijnlijk zullen alle betrokkenen –
kandidaten, beoordelaars en de organisatoren van het examen, even moeten wennen aan Facet,
maar het gebruik van dit nieuwe systeem brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. In
deze bijdrage zetten we de belangrijkste gevolgen op een rij.
Oefenen met Facet
De examens zullen inhoudelijk niet veranderen (op het luisterexamen na, zie hieronder).
Kandidaten krijgen dezelfde soort opgaven en teksten. Voor lezen, bijvoorbeeld, blijven de
leesteksten gewoon op papier en worden alleen de vragen op de computer getoond. Ook de manier
waarop kandidaten door het examen navigeren is onveranderd. Alleen het ‘jasje’ is anders: de
schermen waarop opgaven getoond worden, zien er iets anders uit: moderner en toegankelijker.
Het zal vooral even wennen zijn voor kandidaten die vanaf januari opgaan voor een herkansing en
die het oude systeem dus al kennen. Een groot voordeel van Facet is dat kandidaten met het
systeem kunnen oefenen via http://oefenen.facet.onl. Vanaf eind oktober kunnen kandidaten daar
opgaven van de staatsexamens zien exact zoals ze die ook in de examenzaal te zien krijgen. De
voorbeeldexamens, waarmee kandidaten kunnen bepalen of ze klaar zijn voor het echte examen,
blijven we voorlopig nog op papier uitgeven.
Het luisterexamen in Facet
Het luisterexamen zal twee kleine veranderingen ondergaan. De eerste verandering betreft de
navigatie. In examens oude stijl moeten kandidaten de band volgen: ze mogen een fragment één
keer beluisteren en krijgen een aantal seconden de tijd om antwoord te geven en de volgende
vraag te lezen. Daarna start het volgende fragment automatisch. Vanaf 2018 mogen kandidaten
ook maar één keer luisteren, maar ze mogen dan zelf bepalen hoeveel tijd ze willen gebruiken voor
het beantwoorden van de vraag. Het volgende fragment start pas als ze naar de volgende vraag
doorklikken. Daar aangekomen krijgen ze eerst weer tijd om de vraag te lezen, waarna het
luisterfragment automatisch start.
Een tweede verandering betreft het gebruik van video-opgaven. Facet biedt de mogelijkheid om
beeld te gebruiken bij de luisterexamens. Wij willen graag van die mogelijkheid gebruik maken,
omdat luisteren in natuurlijke situaties vaak gepaard gaat met beeld, bijv. tv kijken, filmpjes op
YouTube, of een gesprek voeren met iemand. Vanaf 1 januari 2018 zullen er dus ook videoopgaven in het examen zitten, waarbij meerkeuzevragen gesteld worden. Deze vragen kun je niet
beantwoorden op basis van het beeld alleen. Je moet kunnen begrijpen wat er is gezegd: het beeld
is er alleen ter ondersteuning. We beginnen voorzichtig met in het eerste jaar slechts enkele videoopgaven per luisterexamen. Als het bevalt, dan zullen we op termijn streven naar een evenredige
verdeling van opgaven met en zonder beeld.
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Wennen voor iedereen
De invoering van Facet heeft niet alleen gevolgen voor kandidaten. Ook de beoordelaars van de
spreek- en schrijfexamens zullen de verandering merken. De beoordelingssystematiek zelf
verandert niet, maar ook hier geldt dat alles er iets anders uit zal zien. Alle beoordelaars zullen in
het najaar uitgebreid geïnformeerd worden over het gebruik van Facet en ermee kunnen oefenen.
Een nieuwe jas voor de Staatsexamens Nt2 dus! Het invoeren van nieuwe softwaresystemen is
altijd een beetje spannend. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om de overgang naar Facet
vlekkeloos te laten verlopen. We verwachten dat men misschien even zal moeten wennen aan
Facet, maar dat iedereen al snel blij zal zijn met het nieuwe systeem. Op http://oefenen.facet.onl
kunt u alvast andere examens, bijvoorbeeld het mbo-examen Engels, bekijken. Vanaf eind oktober
zullen daar ook voorbeelden van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal te vinden zijn.

