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Dit jaar vieren de Staatsexamens
Nt2 hun twintigjarig jubileum. In die
jaren hebben de Examens een
onmisbare plaats verworven, in
Nt2-land en ver daarbuiten. In die
twintig jaar is het aantal deelnemers
fors toegenomen. Opvallend is dat
de examens inhoudelijk nauwelijks
veranderd zijn.
Les feliciteert de Staatsexamen
commissie en geeft op deze en
volgende pagina’s ruimte aan
Staatsexamengangmakers van het
eerste uur, Anne-Mieke Janssen-Van
Dieten en Simon Verhallen, voor
respectievelijk een terugblik en een
stand van zaken.

Terugblik van een oudgediende
In 1999 fietste ik rond Melbourne en
stond op mijn landkaart vergeefs naar
de Merry Creek te zoeken. Een vrien
delijke jongeman wees mij niet alleen
de juiste weg, maar nodigde me ook
uit voor een fietstocht de dag daarna.
Onderweg kletsten we heel wat af en
wat bleek: hij beschikte over een certificaat, behaald om zijn toenmalige
geliefde in Nederland te plezieren,
waar mijn handtekening onder stond.
Het feit dat ik in de beginjaren van
de Staatsexamens Nt2 gerechtigd was
avonden lang handtekeningen te zetten, is de reden dat men mij gevraagd
heeft iets te schrijven over het ontstaan van deze examens. Eigenlijk zou
de huidige verantwoordelijke voor
die examens bij het College voor
Examens, Simon Verhallen, dat veel
beter kunnen doen, want hij was samen met Anne Kerkhoff als secretaris
toegevoegd aan de Adviescommissie
Invoering Certificaten Nederlands als Tweede Taal. In 1991 publiceerde die commissie, onder voorzitterschap van Jan Hulstijn, een eindrapport met de titel: Certificaten
Nederlands als Tweede Taal,
Startbewijzen voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, arbeidsvoorziening, onderwijs en van de doelgroep die toen
nog ‘culturele minderheden’ werd genoemd. Bij het schrijven van dit artikel is dan ook dankbaar gebruik gemaakt van dat rapport.

Waarom staatsexamens
In de jaren zestig van de vorige eeuw
kende Nederland een grote instroom
van immigranten uit voornamelijk de
mediterrane landen om te voorzien in
de behoefte aan arbeidskrachten in de
laagste functies. Zij werden gastarbeiders genoemd en in die term ligt besloten dat er noch door henzelf, noch
door de overheid van uitgegaan werd
dat ze in Nederland zouden blijven.
Er waren dan ook nauwelijks voorzieningen om Nederlands te leren en
aan het beheersen van die taal werden
zelden eisen gesteld. In die situatie
komt langzaam verandering door ontwikkelingen die zich in de jaren daarna voordeden.
In de eerste plaats bleek dat gastarbeid niet tijdelijk van aard was en gezinsmigratie vond op grote schaal
plaats. Een tweede factor is de opkomst
en bloei van de volwasseneducatie in
die periode. Verder wordt duidelijk dat
door veranderingen in de aard van productieactiviteiten en toename van
dienstverlening hogere eisen gesteld
worden aan de communicatieve vaardigheden van werknemers. Bovendien
verandert de economische situatie in
de jaren tachtig en daardoor neemt de
werkloosheid toe en worden laaggeschoolden op de arbeidsmarkt verdrongen door hoger opgeleiden. Als
gevolg hiervan is de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt verre van
rooskleurig en lijkt er zelfs sprake te
zijn van achterstelling van deze groep.

Kandidaten waren in het algemeen redelijk enthousiast over de inhoud
en de organisatie van de examens en vooral over het bestaan ervan

De totstandkoming van de
examens
Over de inhoud van dat advies kan ik
kort zijn; die valt af te lezen uit de
aard en de structuur van de huidige
staatsexamens. De commissie verantwoordt uitvoerig waarom er niet gekozen is voor nog een derde niveau
voor sociale redzaamheid of ongeschoolde arbeid. Het belangrijkste argument is dat er geen nieuwe drempels opgeworpen moeten worden
waar die niet bestaan. Het advies heeft
zich niet beperkt tot het benoemen
van vaardigheden en taalgebruiks
situaties, maar deze ook gespecificeerd
voor beide niveaus naar taken, taakcondities, input- en outputeigenschappen. Die zijn in een bijlage
opgenomen en vormen de ‘bijbel’
voor de toetsconstructeurs. Verder

formuleerden zij een aantal invoeringsvoorwaarden onder andere betreffende frequentie, locatie en beoordeling van de examens, waaraan voldaan is. Twee adviezen zijn niet overgenomen. De commissie adviseerde
analoog aan de werkwijze bij de
CEVO (Commissie Examens Voortgezet Onderwijs) de opgaven te laten ontwerpen door Nt2-docenten
ondersteund door toetsdeskundigen
en zij waarschuwt voor een overhaaste invoering onder het motto: een
goed begin is het halve werk. Het zou
wenselijk zijn als er in juni 1992
voorbeeldexamens gepubliceerd zouden kunnen worden.
In november 1991 nam de toenmalige minister van O&W Ritzen
het rapport plechtig in ontvangst en
kondigde daarbij meteen aan dat hij
alle adviezen overnam op één na. Hij
wilde in juni ’92 de eerste certificaten uitreiken. Ik zat toen onder het
gehoor en herinner mij tegen mijn
buurman gezegd te hebben: ‘Wie dat
moet doen, kan zijn lol op.’ Niet
wetende wat ik tien minuten later
wist dat ik dat was en dat er aan die
termijn niet te tornen viel. Daarbij
dacht ik alleen nog maar aan het inhoudelijke probleem om in zo korte
tijd deugdelijke toetsinstrumenten te
ontwikkelen. In een snel daarop volgend gesprek op het ministerie werd
duidelijk dat ook de logistieke kant
van de examens tot de taak behoorde.
Standaard voor de toekomst
Voor de toetsconstructie vond een
aanbestedingsprocedure plaats en die
taak werd gegund aan CITO en Bu-
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In 1986 werd door de overheid de
Programmacommissie Nederlands als
tweede taal ingesteld. Beter bekend
als de commissie Reuten. Het ministerie van O&W was het grotendeels,
maar niet in alle opzichten eens met
dat advies en er werd dan ook geen
verdere actie ondernomen. Dat gebeurde wel na het verschijnen van
een rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid in
1989, waarin gesteld werd dat er certificaten dienden te komen om de
kansen van allochtone volwassenen op
doorstroming in onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten. In 1991 werd uiteindelijk de hiervoor genoemde Adviescommissie Invoering Certificaten Nederlands als Tweede Taal
ingesteld.
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Wel cursussen,
geen uniforme doelstellingen
De ontwikkelingen in de Volwassenen
educatie leiden er tenslotte toe dat
binnen de Basiseducatie, voor cursisten
met maximaal twee jaar voortgezet
onderwijs, het Dag-en avondonderwijs
voor volwassenen en het Cursorisch
Beroepsonderwijs speciale cursussen
voor allochtone deelnemers georganiseerd worden. Dat wil zeggen er zijn
wel cursussen, maar geen uniforme
doelstellingen voor de beheersing van
het Nederlands. Dit feit gekoppeld aan
de hogere eisen van het bedrijfsleven
leidt ertoe dat er op lokaal en regionaal
niveau een ratjetoe aan instrumenten
gebruikt wordt om te bewijzen dat iemand het Nederlands in voldoende
mate beheerst. Er wordt in het gunstig
ste geval, hoewel niet daarvoor ont
worpen, gebruik gemaakt van bestaande examens voor Nederlands als vreem
de taal, zoals het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal en het ICCcertificaat van volksuniversiteiten. In
veel gevallen echter worden curriculumafhankelijke schooltoetsen gebruikt
of onderdelen van de Instaptoets
Anderstalige Volwassenen die daarvoor volstrekt niet geschikt was. Arbeidsbureaus gebruikten zelfs een toets
voor Nederlandstaligen met een tekst
over een marketenster in het leger van
Napoleon. Het enige voor tweedetaalsprekers gemaakte examen was het
door bijna alle Nederlandse universiteiten als toelatingseis gehanteerde Interuniversitair Toelatingsexamen
Nederlands. Het is niet verwonderlijk dat de roep om eenduidige eisen
en examens steeds groter werd.
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reau ICE die ook de huidige examens
nog produceren. Onmiddellijk daarop
volgde een hectische periode voor alle
betrokkenen. Dit was geen kwestie
van zomaar even acht, vier voor ieder
niveau, toetsen ontwerpen. Er moest
een deugdelijke standaard ontwikkeld
worden voor de toekomst. Dat betekende de aanwijzingen van de commissie vertalen in concrete toetsmatrijzen, met daarin onder andere beschreven welke taalhandelingen getoetst moesten/konden worden op de
verschillende niveaus, wat de verhouding zou zijn tussen de verschillende
soorten taken, welke beoordelingscriteria gehanteerd zouden worden en
wat het gewicht was van die criteria.
Wat daaruit heel duidelijk naar voren
moest komen was het verschil tussen
de examens I en II. Op basis van die
matrijzen kon gestart worden met de
ontwikkeling van toetstaken ten behoeve van de examens en de voorbeeldexamens. Die opgaven moesten
allemaal gepretest worden en, de
meest belangrijke beslissing, er moest
een zak-slaaggrens vastgesteld worden, die de garantie bood voor een
goed startniveau in onderwijs en op
de arbeidsmarkt en die over de verschillende examens in de toekomst
stabiel zou zijn. Om dat te bereiken is
besloten representatieve onderdelen
van bestaande toetsen mee te nemen
in de pretest. Daarvan was het niveau
en de cesuur bekend en op die manier
kon de moeilijkheidsgraad van de
nieuwe taken vastgesteld worden en

zo kon ook bepaald worden bij welke
score men zou slagen. Het referentiekader voor examen II bijvoorbeeld
was het reeds door universiteiten geaccepteerde interuniversitaire toelatingsexamen. Voor de onderdelen
spreken en schrijven moesten beoordelaarstrainingen opgezet worden en
beoordelaarsexamens afgenomen.
De logistieke kant
Ook aan de logistieke kant moesten
bergen verzet worden. De uitvoering
daarvan lag in handen van de Informatiseringsbank (DUO). Daar was
men weliswaar gewend om examens
te organiseren, maar die hadden veelal
een pen-en-papier-karakter. Bestaande examenlocaties bleken vaak ongeschikt voor luisteren, en voor spreken
moesten geschikte talenpractica gevonden worden en dat voor een onbekend aantal kandidaten, verspreid
over het hele land. Examenleiders
moesten gezocht en getraind worden
in omgaan met een voor hen onbekende populatie – de kandidaten
moesten weliswaar een bepaald beheersingsniveau van het Nederlands
hebben, maar de instructie moest zodanig zijn dat die geen belemmering
mocht vormen voor het begrijpen
van wat van hen verwacht werd - en
met de bediening van ingewikkelde
apparatuur. Bovendien moesten er
koeriersdiensten ingezet worden om
de examens van de verschillende locaties naar een centrale plek te vervoeren. Om nog maar niet te spreken van

de dataverwerking in de bestaande
programmatuur van de Informatiseringsbank.
Gelukkig werd in februari 1992 de
Voorbereidingscommissie Staatsexamens NT2 ingesteld, die verantwoordelijk was voor de inhoud en
organisatie van de examens. Een
voorbereidingscommissie omdat de
examens volgens de wet nog geen
staatsexamens waren. Dat werd in november 1993 een feit.
De examens
Volgens afspraak werden in juni 1992
de eerste examens afgenomen. De minister kon echter alleen deelcertificaten voor de receptieve vaardigheden
uitreiken - het beoordelen van de
productieve vaardigheden binnen dat
tijdsbestek was onmogelijk en onverantwoord. Die uitreiking gebeurde
met veel pracht en praal en pers in
Den Haag.
De deelname aan die examens was,
vergeleken met nu, aan de lage kant,
doch gezien de korte bekendheid van
het bestaan redelijk groot. De aantallen verschilden per vaardigheid en lagen bij beide examens wat lager voor
spreken en schrijven dan voor lezen
en luisteren. Bij examen I varieerde
dat van 281 voor lezen en 228 voor
spreken en bij examen II 255 voor
luisteren en 190 voor spreken. De slagingspercentages lagen tussen de 40
en 66 procent. Opvallend was dat bij
examen I de laagste scores behaald
werden voor spreken, terwijl bij exa-

(…) het civiel effect van de examens was voor
sommige kandidaten teleurstellend

Incidenten
Kandidaten waren in het algemeen
redelijk enthousiast over de inhoud
en de organisatie van de examens en
vooral ook over het bestaan ervan.
Kritiek was er uiteraard ook. In de
meeste gevallen betroffen die het onderdeel luisteren. Dat was het onder-

De grootste klacht van de opleidingen
was het feit dat zij niet op de hoogte
gesteld werden van de resultaten van
de examens. Dat is bij staatsexamens
echter niet gebruikelijk en bovendien
in strijd met de wet op privacy.
Civiel effect
Ook het civiel effect van de examens
was voor sommige kandidaten teleurstellend. Zo sprak ik iemand die een
deelcertificaat spreken programma II
had behaald, maar die bij een sollicitatie als pompbediende te horen had
gekregen dat hij eerst maar eens beter
Nederlands moest leren spreken. Het
civiel effect is uiteraard belangrijk om
de doelstelling van de examens: een
bijdrage leveren aan de versterking
van de positie van allochtonen in de
Nederlandse samenleving. Het is echter niet iets wat opgelegd kan worden, maar afhankelijk van de waarde
die die samenleving eraan hecht. En
behalve voor de eisen die aan het Nederlands gesteld worden bij de meeste
Nederlandse universiteiten, was dat
toen nog zeer beperkt en lokaal en
regionaal verschillend. Dat neemt niet
weg dat de instelling van de staatsexamens in mijn ogen een groot goed
geweest is, mede met het oog op het
effect dat zij gehad hebben op de formulering en standaardisering van
doelstellingen voor de opleidingen
Nt2. Het nog steeds toenemende aantal kandidaten spreekt voor zich.
Anne-Mieke Janssen-Van Dieten
De auteur is voormalig voorzitter van de
Staatsexamencommissie Nt2
-
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deel waarop het vaakst iets misging,
zoals op locaties waar men uitgerekend op de examendag met drilboren
de stoep ging openbreken of een
draaiorgel dat vrolijk begon te spelen
naast het examenlokaal. Dergelijke incidenten vergden veel van het incasseringsvermogen van de kandidaten
en van de vindingrijkheid van de examenleiders die die problemen ter
plekke moesten oplossen. Een draaiorgel kun je omkopen, maar voor
wegwerkzaamheden moeten hogere
instanties snel overtuigd worden. De
grootste ramp heeft zich voorgedaan
bij een locatie, nota bene mijn eigen
werkplek waar daags voor het examen
brand uitgebroken was in de talenpractica. Het aantal kandidaten was
toen al fors toegenomen en die moesten ingepast worden bij een andere
locatie zo’n 150 kilometer verder
weg. Als je bedenkt dat iedere kandidaat het van zijn eigen examennummer voorziene spreekbandje moet gebruiken en iedereen op de hoogte
moet zijn van de wijziging, ook de
kandidaten op de plek waar een dubbel programma gedraaid wordt, dan
kan men zich een beetje een voorstelling maken van het werk dat verzet
moest worden. Als je dan denkt dat
alles geregeld is, zijn er moeders die
moeten kolven en mensen die pillen
moeten slikken. Gelukkig was er een
uiterst coöperatief ziekenhuis in de
buurt. We zijn toen met vijf volle
bussen naar de examenlocatie getogen
en de grootste schrik kwam pas toen
de chauffeurs vanwege een wegomlegging over Duitsland terugreden,
met legio mensen onder hun passagiers die de grens niet over mochten.
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men II voor spreken de meeste kandidaten slaagden. We kunnen speculeren over verklaringen daarvoor, maar
een van de redenen zou kunnen zijn
dat er in lagere functies meer gevergd
wordt van mondelinge dan van schriftelijke communicatie en de lat daar
terecht hoog lag, terwijl in het onderwijs minder gestructureerde aandacht
aan spreken besteed was. Bij examen
II bleek lezen de grootste struikelblok.
Tijdens de examens waren leden
van de voorbereidingscommissie aanwezig. Dat was uiteraard om te observeren wat er gebeurde en te zien wat
verbetering behoefde. Het bood echter ook de gelegenheid om met cursisten te praten over hun ervaringen.
Een van de zaken die opvallend vaak
naar voren kwam was dat kandidaten
met een hoge vooropleiding op
school het advies gekregen hadden
om eerst maar eens niveau I te doen
en later II te proberen. Een zinloze
omweg en geheel tegen de intenties
van de examens in. Een van de eerste
zaken die de commissie geregeld heeft
was dan ook het veranderen van de
termen niveau I en II in programma I
en II. Men zou kunnen concluderen
dat dat geholpen heeft op grond van
het feit dat het aantal kandidaten in
programma II een jaar later aanzienlijk hoger lag dan bij I.

