Taalcursussen
In de praktijk blijkt dat veel medewerkers moeite hebben om te slagen voor
een toets op het gevraagde niveau. Pedagogisch medewerkers die onder de
taaleis 2F/3F scoren worden bijgeschoold tot ze de toets wel halen. Het blijkt
dat vooral anderstalige medewerkers moeite hebben hun taalvaardigheid
op het gewenste niveau te krijgen. De taaleis heeft voor degenen die de
toets niet halen soms grote gevolgen. Dit zorgde voor kritiek in het land.
Slagen voor een toets op 3F zou een te hoge eis zijn voor zittende medewerkers. In de tijd dat zij een opleiding volgden was de aandacht voor taal
niet zo groot als nu. Een ander kritiekpunt is dat de toetsen inhoudelijk te
ver van de werkelijkheid van de pm’ers afstaan. De toets en de taaltraining
zijn daardoor te abstract en houden te weinig verband met wat pm’ers in
hun dagelijkse werk moeten kunnen. Voornaamste kritiekpunt voor medewerkers met een andere moedertaal is dat zij vaak getoetst worden met
toetsen die bedoeld zijn voor Nederlandstaligen.

Examen doen
De Staatsexamens NT2 worden bijna
elke week afgenomen op vijf locaties:
Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk,
Rotterdam en Zwolle. (Let op: de
locatie Utrecht is sinds september
2014 gesloten). Bij aanmelding voor
het examen kunnen kandidaten aangeven in welke week en in welke plaats
ze examen willen doen. Aanmelden
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voor het examen kan via www.duo.nl

Adressen van cursussen
Een maal per jaar komt de adres-

Anderstaligen met een NT2-diploma

brochure over de Staatsexamens NT2
uit, met algemene informatie over de

De pm’er van wie het Nederlands niet de moedertaal is en die in het bezit is
van een diploma Staatsexamen NT2, kan daarmee aantonen dat hij/zij al
aan de eisen voldoet.
De Staatsexamens NT2 Programma I en II zijn gelijkwaardig aan resp. 2F
en 3F van het Referentiekader Taal. Het CvTE heeft een onderzoeksverslag*
gepubliceerd waarin de uitkomsten van een vergelijking van de Staatsexamens NT2 en het Referentiekader Taal beschreven zijn.

examens en adressen van aanbieders
van cursussen en examentrainingen.
Exemplaren zijn te bestellen via
info@itta.uva.nl o.v.v. ‘Adresbrochure’,
aantal exemplaren en uw adres.

Inburgeringsexamen of
Staatsexamen NT2?

De kenmerken van de Staatsexamens NT2
Wat maakt de Staatsexamens NT2 een goede optie voor het bewijzen van
de taalvaardigheid op het gevraagde niveau? In de eerste plaats omdat de
examens speciaal bedoeld zijn voor anderstaligen. De Staatsexamens NT2
geven anderstaligen de kans aan te tonen wat hun taalniveau is. Het is ook
een praktijkgericht examen; de kandidaat toont zijn taalvaardigheid in
werk- en opleidingsgerichte situaties op mbo-niveau (2F) en hbo-niveau
(3F). Het niveau sluit aan: het diploma is een landelijk erkend bewijs van
taalvaardigheid op het niveau van werk en opleiding op mbo-niveau 3/4
(Programma I) en hbo/wo (Programma II). En de examens vinden plaats
op vaste examenlocaties, waar elke week examen gedaan kan worden.

E-nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief (ook) digitaal

Om in te burgeren, en om een Nederlands paspoort
of een permanente verblijfsvergunning aan te vragen,
kun je drie examens doen: een inburgeringsexamen,
een Staatsexamen NT2 Programma I of een Staatsexamen NT2 Programma II.

ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
info@itta.uva.nl o.v.v. ‘E-nieuwsbrief

* De Notitie Staatsexamens NT2 en het Referentiekader Taal is te vinden op
www.hetcvte.nl > publicaties

Staatsexamens NT2’ en uw adres.
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1012 VT Amsterdam, (020) 525 38 44,

Wat bepaalt of een inburgeraar
gaat voor een inburgeringsexamen
of voor een diploma van een
Staatsexamen NT2? Wat adviseren
NT2-docenten? We vroegen het aan
docenten die zowel cursussen geven
voor het inburgeringsexamen als
voor de Staatsexamens NT2.

info@itta.uva.nl
Vormgeving: en-publique.nl
De Nieuwsbrief Staatsexamens NT2
is een uitgave van het ITTA (Kennisinstituut voor Taalontwikkeling) in
opdracht van het College voor Toetsen
en Examens te Utrecht. De nieuwsbrief
is gratis en verschijnt twee keer per jaar.
Extra exemplaren en een abonnement
kunt u aanvragen via: info@itta.uva.nl.

Teun van Iperen van Flevotaal merkt
dat er meer ‘gestapeld’ wordt de
laatste jaren, eerst een inburgeringsdiploma halen en later nog een
Staatsexamen NT2 Programma I:
‘Inburgeraars betalen tegenwoordig
zelf hun inburgeringstraject. Nu ze
geld moeten lenen voor hun inburgering vragen ze vaak eerst hoeveel het
kost en hoe lang het duurt. Ze willen

zo snel mogelijk een diploma halen.
Ik merk dat asielmigranten – dat zijn
vaak midden en hoger opgeleiden eerst starten met een cursus inburgering en dan na verloop van tijd
overstappen op een Staatsexamentraject. Gewoon omdat ze meer
zicht krijgen op hun toekomst en
omdat ze verder willen studeren aan
een roc of hbo. Arbeidsmigranten
krijgen soms eerst een cursus via
hun werkgever. Als ze zich hier echt
gaan vestigen willen ze ook de taal
beter leren. Dan ontdekken ze dat
het diploma Staatsexamen NT2
handig is.’ Hij adviseert: ‘Begin
gewoon en ga voor een zo hoog
mogelijk diploma.’

Annelies Braams van Nedles
adviseert haar cursisten te gaan
voor een zo hoog mogelijk taalniveau: ‘Soms zijn mensen
zenuwachtig: ze willen zo snel
mogelijk een diploma om aan
hun inburgeringsverplichting te
voldoen. Ook de lening maakt
mensen nerveus. Mijn advies is
gewoon de taal te gaan leren
en dan zo lang je de tijd hebt
door te gaan. Daarna bekijk je
welk examen haalbaar is voor
jou, een Staatsexamen NT2 of
toch het inburgeringsexamen.
Eerst een inburgeringsexamen
doen en daarna Staatsexamen
kan natuurlijk ook, maar als je
de capaciteiten voor een Staatsexamen hebt is dat eigenlijk
zonde van je tijd en je geld.’ >>

Annelies Braams

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

Belangrijke veranderingen voor de inburgering in 2015

Vernieuwd KNS-examen,
óók voor inburgeraars
met Staatsexamen NT2
Margreet Kwakernaak

Je hebt veel meer aan een
diploma van de Staatsexamens
NT2, vindt Margreet Kwakernaak
van Suitcase talen: ‘Bij mij
komen steeds vaker hoogopgeleiden vragen om een cursus
voor het inburgeringsexamen,
omdat ze een Nederlands paspoort willen krijgen of een permanente verblijfsvergunning.
Ze weten alleen niet dat je op
de arbeidsmarkt niet zo veel
hebt aan een diploma op A2
en dat je dus beter een Staatsexamen NT2 kunt doen. Daarmee kun je een niveau bereiken
waarmee je je sociaal en professioneel goed kunt redden in
Nederland en met een diploma
van het inburgeringsexamen
lukt dat nog niet. Ik adviseer
ze altijd op te gaan voor een
Staatsexamen NT2. Je studeert
iets langer, maar dan heb je
ook een diploma waar je iets
aan hebt in de samenleving.’

Voorbeeld Resultaatkaart
resultaatkaart
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Beroepskansen

Voornaam en achternaam

1

Ik kan op deze plekken vacatures vinden voor mijn gewenste beroep:

1.
2.
3.

2

Ik heb

3

De kans op werk in dit gewenste beroep is:

Dat KNS-examen wordt ook uitgebreider dan het nu is. Naast het onderdeel
met vragen over Nederland op de computer komt er een gesprek over kennis
van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van een portfolio.
Oriëntatie op de Arbeidsmarkt
Het kabinet wil dat inburgeraars (meestal de nieuwkomers) leren hoe zij aan
een baan komen, zodat hun kans op werk wordt vergroot. Ter voorbereiding
op het examen over de arbeidsmarkt doen de inburgeraars ‘de arbeidsmarktmodule’; een serie activiteiten rond acht werkgerichte thema’s. Inburgeraars
vormen zich een beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt en zetten ook al
concrete stappen in die richting, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief
en het opstellen van een cv. De resultaten van de activiteiten worden genoteerd op voorgestructureerde formulieren, de ‘Resultaatkaarten’. Wie nog
geen werk heeft, heeft hiermee meteen ook een loopbaanplanning gemaakt.
Voor wie al werk heeft, is het portfolio gemakkelijk samen te stellen. De acht
kaarten en benodigde bijlagen worden verzameld in het portfolio, dat naar
DUO wordt opgestuurd. Daar controleert men of het in orde is. Vervolgens
wordt men uitgenodigd voor een gesprek over de activiteiten aan de hand
van het portfolio.
Kennis van de Nederlandse Maatschappij
Het huidige KNS-examen gaat anders heten: het wordt Kennis van de
Nederlandse Maatschappij (KNM), omdat het is geactualiseerd.

(aantal) vacatures gevonden voor mijn gewenste beroep.

Minder verschillen Staatsexamens NT2 en Inburgeringsexamen
Bij het inburgeringsexamen is intussen ook een taalexamen aangepast. De
TGN, de telefonische Toets Gesproken Nederlands, is per 1 november 2014
vervangen door een examen Spreken dat met behulp van de computer wordt
afgenomen. Door alle veranderingen lijken het inburgeringsexamen en de
Staatsexamens NT2 in 2015 meer op elkaar dan voorheen. De wijze van afnemen is uniformer geworden en om te voldoen aan de inburgeringsplicht doet
iedereen evenveel examens. Het belangrijkste verschil blijft het taalniveau:
het Inburgeringsexamen is op A2 en de Staatsexamens NT2 zijn op B1 en B2.

Groot
Redelijk
Klein
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Wie bij het inburgeren gebruik maakt van zijn
diploma Staatsexamen NT2 moet vanaf 1 januari
2015 ook examen doen in kennis van de Nederlandse
maatschappij. Het huidige KNS-examen is nu alleen
verplicht bij inburgering met het inburgeringsexamen, maar wordt dus ook verplicht bij inburgering
met een Staatsexamen NT2.

Ik kan 2 vacatures laten zien. Ik vul de gegevens hieronder in.

Vacature 1
Datum
Beroep
Naam bedrijf
Plaats
Vacature 1 is geschikt voor mij:
Ja, want:
Nee, want:

Vacature 2
Datum
Beroep
Naam bedrijf
Plaats
Vacature 2 is geschikt voor mij:
Ja, want:
Nee, want:

Lees verder
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oriëntatie op de nederlandse arBeidsmarkt
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Meer informatie is te vinden op www.inburgeren.nl > ketenpartners

Inburgering 2015
Inburgeringsexamen

Staatsexamen NT2 Programma I

StaatsexamenNT2 Programma II

KNM-examen

KNM-examen

KNM-examen

Arbeidsmarktmodule: portfolio + gesprek Arbeidsmarktmodule: portfolio + gesprek Arbeidsmarktmodule: portfolio + gesprek
Spreken A2

Spreken B1

Spreken B2

Luisteren A2

Luisteren B1

Luisteren B2

Lezen A2

Lezen B1

Lezen B2

Schrijven A2

Schrijven B1

Schrijven B2

Taal in de VVE
De rol van de Staatsexamens NT2
In de VVE – de opvang van peuters en kleuters – staat taal hoog op de agenda.
De overheid vindt het belangrijk dat jonge kinderen omgeven zijn door volwassenen die de taal goed beheersen. Uit onderzoek bleek dat de taalvaardigheid
van medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie te wensen overliet.
De overheid stelde taaleisen op en in veel gemeenten leggen pedagogisch
medewerkers (pm’ers) een taaltoets af om hun taalniveau aan te tonen. Welke
rol spelen de Staatsexamens NT2 in deze situatie? Voldoen bezitters van het
diploma Staatsexamen NT2 aan de eisen?
Taaleisen zoals nu geformuleerd
Het taalniveau dat pm’ers aantoonbaar moeten hebben
is 3F voor lezen en de mondelinge vaardigheden luisteren,
spreken en gesprekken voeren, en 2F voor de schriftelijke
vaardigheden (schrijven en taalverzorging). De taalniveauaanduiding die wordt gebruikt is die van het Referentiekader Taal, dat is opgesteld als kader voor taal in het

Nederlandse onderwijs. 3F is het niveau dat leerlingen
in het voortgezet onderwijs hebben als zij een havo of
mbo-4-diploma hebben. 2F is het eindniveau van vmbo
en mbo-2 en -3. In de grootste gemeenten (G4, G33 en
G86) wordt nu toegewerkt naar minimaal 90 procent
van de pm’ers op het vastgestelde taalniveau. >>

