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Notitie: visie t.a.v. het examineren van de beroepsgerichte taaleisen 
 
Inleiding 
Met de invoering van generieke taaleisen voor het mbo in 2010 worstelt het onderwijsveld met de 
uitdaging een weg te vinden in de implementatie ervan in het onderwijs en in de examinering. 
Daarnaast loopt men aan tegen het feit dat ook in het beroepsgerichte deel van het 
kwalificatiedossier taaleisen zijn opgenomen. 
Stichting Praktijkleren wil wat betreft het bovenstaande roc’s kunnen adviseren en ondersteunen en 
haar producten daarbij optimaal kunnen aanbieden. Om die reden is het afgelopen schooljaar 
intensief gewerkt aan een herbezinning ten aanzien van de visie van Stichting Praktijkleren op het 
gebied van het examineren van beroepsgerichte taaleisen. Gedurende dit proces is een groep 
scholen benaderd om mee te denken in de vorm van een klankbordgroep. Ook hebben we in een 
pilotfase geëxperimenteerd met onze ideeën in examens van de Secretariële Beroepen en ICT. 
Inmiddels heeft Stichting Praktijkleren haar visie en koers bepaald; het komend schooljaar staat in 
het teken van de concrete uitwerking hiervan. In deze notitie leest u hier meer over.  
 
Algemene uitgangspunten 
Stichting Praktijkleren hanteert de volgende uitgangspunten bij het ontwikkelen van 
exameninstrumenten. 
1. Stichting Praktijkleren examineert kerntaken en werkprocessen in de vorm van praktijkexamens 

(buitenschools in de vorm van een proeve van bekwaamheid of binnenschools in de vorm van 
een examenproject). In de praktijkexamens worden de bijbehorende vakkennis en vaardigheden 
zoveel mogelijk geïntegreerd. Daarbij wordt te allen tijde rekening gehouden met de 
uitvoerbaarheid. Vakkennis en vaardigheden die onvoldoende aan bod komen in een 
praktijkexamen, maar cruciaal zijn voor het beroep, worden in een tentamen geëxamineerd. 

2. Stichting Praktijkleren ontwikkelt examens op basis van de eisen in de kwalificatiedossiers, de 
standaarden van de Inspectie en het sectorale examenprofiel.  

3. De exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren zijn dekkend voor het beroepsgerichte deel 
van het kwalificatiedossier (deel C). 

Bij de formulering van onze visie ten aanzien van de examinering van de beroepsgerichte taaleisen 
zijn deze algemene uitgangspunten van kracht gebleven. Dat betekent dat Stichting Praktijkleren zich 
blijft richten op de ontwikkeling van exameninstrumenten voor het beroepsgerichte deel van het 
kwalificatiedossier. 
 
Beoordeling van praktijkexamens 
In de praktijkexamens van Stichting Praktijkleren wordt beoordeeld op het niveau van een 
werkproces. De beoordeling van een werkproces vindt plaats op basis van het gewenste resultaat 
van een werkproces (beschreven in het kwalificatiedossier bij elk werkproces) en de 
beoordelingsindicatoren (afgeleid van de prestatie-indicatoren uit het kwalificatiedossier). De cesuur 
is ook gebaseerd op de combinatie van gewenst resultaat en beoordelingsindicatoren: beide moeten 
voldoende zijn. Onderliggend bevatten de praktijkexamens een onderbouwing voor de beoordelaar 
in de vorm van een antwoordmodel. Hierin zijn de minimale eisen voor het gewenste resultaat 
(beroepsproduct of dienst) verwoord. 
 
Taalaspecten in de kwalificatiedossiers 
In deel C van het kwalificatiedossier zijn, afhankelijk van het dossier, regelmatig werkprocessen te 
vinden die een beroepsspecifieke taaltaak bevatten. Om deze taaltaken (werkprocessen of 
onderdelen van een werkproces) op het juiste niveau te kunnen aanbieden (benodigd voor het 
beroep), zijn in deel D van het kwalificatiedossier niveaus opgenomen die gebaseerd zijn op het 
Referentiekader Taal en Rekenen (voor Nederlands) of het Europees Referentiekader (voor de 
moderne vreemde talen). Deze niveaus zijn indicatief en zo zal Stichting Praktijkleren ze ook 
hanteren: deel C is leidend en deel D dient ter ondersteuning. Wanneer we op basis van een 
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werkproces in deel C een taalaspect examineren, worden de niveaus in deel D gebruikt om dit 
taalaspect op het juiste taalniveau aan te bieden en te beoordelen. De inhoud van deel D is dus 
nadrukkelijk geen uitgangspunt en Stichting Praktijkleren garandeert daar dan ook geen dekking 
voor. De Inspectie van het Onderwijs heeft ons in een gesprek verzekerd, dat wij hier op de juiste 
manier mee omgaan. 
Het indicatieve karakter van deel D betekent tevens, dat we taal alleen daar gaan beoordelen waar 
nodig, passend bij het beroep, passend bij het examen, haalbaar en uitvoerbaar. Tot nu toe werd taal 
altijd al impliciet gemeten in onze praktijkexamens en vanaf nu zullen enkele opdrachten expliciet op 
taal beoordeeld worden. Bij deze opdrachten gaat het alleen om de productieve vaardigheden, 
aangezien deze goed te meten zijn in een praktijksituatie. Om hierin weloverwogen en gefundeerde 
keuzes te kunnen maken, hebben we alle kwalificatiedossiers van alle opleidingsgebieden vanaf 2011 
geanalyseerd en deze analyses met inhoudsdeskundigen (onze opleidingscoördinatoren) besproken, 
waarna vervolgens onze toetsmatrijzen konden worden aangescherpt. 
 
Operationalisatie 
Het aanscherpen van de toetsmatrijzen heeft twee gevolgen. 
1. Een set bestaande examenprojecten (al dan niet reeds vastgesteld) vanaf cohort 2011 ondergaat 
noodzakelijke aanpassingen. Het komend halfjaar is een tweetal taalconstructeurs hier druk mee 
bezig. 
2. Nieuwe examenprojecten krijgen de aanscherping vanaf het begin. De inhoudelijk constructeurs 
worden hierop getraind. 
 
De beroepsgerichte taaleisen voor Nederlands en voor de MVT1 (Engels) worden geïntegreerd in de 
examenprojecten. De opdrachten worden zodanig geformuleerd dat zij de voor het beroep 
benodigde taaluiting op het juiste niveau uitlokken. De bijbehorende beoordelingssystematiek zoals 
eerder beschreven, blijft in stand. In het onderliggende antwoordmodel bij het gewenste resultaat 
van een werkproces worden naast de minimale eisen waaraan het op te leveren beroepsproduct 
inhoudelijk moet voldoen, tevens heldere criteria (minimale eisen) opgenomen om te beoordelen of 
het talige deel van de opdracht op voldoende niveau is uitgevoerd. De minimale eisen ten aanzien 
van het op te leveren beroepsproduct inclusief de taalaspecten gecombineerd met de 
beoordelingscriteria bepalen gezamenlijk of de kandidaat een voldoende heeft voor het werkproces 
als geheel. 
 
Separaat examineren van taalopdrachten  
Sommige scholen geven aan dat zij het, in verband met hun eigen organisatie, op prijs zouden stellen 
wanneer zij beroepsgerichte taalopdrachten op een ander moment dan tijdens het examenproject 
zouden kunnen afnemen. Stichting Praktijkleren denkt na over een mogelijkheid om de opdrachten 
voor Nederlands en Engels los van het examenproject aan te bieden. Dan hebben scholen de keuze: 
geïntegreerd afnemen binnen het examenproject of op een apart moment, afhankelijk van de eigen 
logistiek rond de examinering. Ook wanneer scholen een proeve van bekwaamheid gebruiken, kan 
dit een rol spelen. 
 
Communicatie 
Op onze website kunt u lezen, wat u van ons kunt verwachten. Als er nieuwe of aangepaste 
informatie is, zal die toegevoegd worden. Laatste updates versturen wij o.a. via onze Nieuwsflits. 
Wanneer aangescherpte examens gepubliceerd worden, informeren wij u uiteraard via onze 
wekelijkse mailing.  
 
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’ 
Het bepalen van visie en koers en het operationaliseren ervan is een proces waarin de verschillende 
wensen van de scholen zorgvuldig worden afgewogen en zoveel mogelijk op elkaar worden 
afgestemd. Daarom vinden wij het van groot belang dat de scholen hier intensief bij betrokken zijn. 
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We merken dat de scholen zich ook graag laten betrekken.  Dit proces kost tijd, maar we verwachten 
dat we op deze manier tot een resultaat komen dat transparant, uitvoerbaar en onderhoudbaar is, 
ook met het oog op de nieuwe kwalificatiedossiers.  
 
We danken iedereen die tot nu toe met ons heeft meegedacht. Als u vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met Leontine Derks (l.derks@stichtingpraktijkleren.nl). 
 

Amersfoort, 15 augustus 2014 


