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Grip op taal
Van improviseren naar organiseren
extra voorbeeldexamens
diploma eisen mbo 4 vanaf komend schooljaar
examinering anderstalige studenten
examinering studenten met een auditieve beperking
notitie inspectie januari

Grip op taal

Programma is ‘in de lucht’ www.gripoptaal.nl
Taalprestaties beoordelen
Zowel op 2F als op 3F 2 gesprekken
2 presentaties
2 schrijfproducten
Per kenmerk beoordelen op 0, 1 of 2 (onvoldoende, voldoende, goed)
Eigen beoordeling vergelijken met oordeel experts. Oordeel van experts
wordt onderbouwd en toegelicht.
Tips voor de toetsleider
Doel van Grip op taal: verbeteren beoordelingsvaardigheid.

Van improviseren naar organiseren
Interviews vastgelegd in 6 filmpjes
Thema’s:
•
•
•
•
•
•

onderwijs en examinering koppelen
aparte examenorganisatie – regionaal examenbureau
centrale examenbank
schrijfwijzers – inkleuring door afdeling
logistiek – gebruik maken van ervaringen met COE
organisatie - examentalenmarkt

Doel: verschillende mogelijkheden in beeld – inspiratie en gespreksstof

Extra voorbeeldexamens
CINOP heeft vijf extra voorbeeld instellingsexamen beschreven:
Spreken: de burger aan het woord (2F)
Gesprekken:
De burger aan het woord (2F) met meer kandidaten
Samenspraak (3F) met meer kandidaten
De wereld draait door (3F) met meer kandidaten
Schrijven: Kijk en Schrijf (2F) schrijven n.a.v. een filmpje
Taalverzorging: De puntjes op de i (3F) - dictee
Formats zijn aangepast
(Alle bestanden ook in Word beschikbaar)

Van leesclub tot boekenbattle
Lezen bevorderen in het mbo
Acht verschillende inspirerende voorbeelden uit de praktijk:
• Leesclub
• Samenwerking met bibliotheek
• Fictie in de opleiding
• Leesstrategieën
• Beroep en lezen
• Vrij lezen
• Leesmotivatie
• Boekenbattle
Brochure is te downloaden vanaf website van het Steunpunt

Diploma eisen mbo 4 in 2014 - 2015
• Resultaat Nederlands telt mee in de slaag- /zakbeslissing
• Centrale examinering Nederlands ingevoerd – cijfer met één decimaal
• Instellingsexamen – cijfer met één decimaal
• Rekenkundig gemiddelde – afgerond op een heel cijfer is resultaat Nederlands

• Resultaat Engels voor studenten vanaf cohort 2012 telt mee in de
slaag-/zakbeslissing
•

Engels mbo 4 – generieke eisen - wordt met een instellingsexamen getoetst
•

•

Lezen en luisteren op B1, spreken, gesprekken en schrijven op A2

Instelling bepaalt hoe cijfer tot stand komt

• Voor cohorten vóór 2012: Nederlands en Engels
•

Nederlands niet lager dan een 5, Engels 3 van de 5

• Cohorten vanaf 2012 Nederlands en Engels tellen mee.
•

maximaal één onvoldoende - niet lager dan vijf, het andere cijfer moet minimaal
een 6 zijn.

• Diplomering vóór 1 oktober: de diploma eisen van huidig schooljaar
nog hanteren.

Examinering anderstalige studenten

• naar verwachting wordt de volgende regel van toepassing – nu nog
internetconsultatie
• studenten die korter dan 6 jaar in Nederland zijn en voor wie
Nederlands niet de moedertaal is, kunnen tijdsverlenging bij de
afname COE krijgen.
• dit geldt dan ook voor het instellingsexamen

Examens – auditieve beperking

COE in 2014 – 2015 voor studenten met een auditieve beperking:
- extra leesteksten en leesopgaven vervallen
- Kijk en –luisterfragmenten met ondertiteling
- Studenten kunnen zonder gebruik te maken van audio de vragen beantwoorden
- Impliciet worden meer vaardigheden dan alleen luisteren beoordeeld
- Ten opzichte van de toetsvorm in 2013 – 2014 meer afwisseling

Instellingsexamen
- Dezelfde exameneisen als die voor andere studenten gelden.
- Vorm van examinering aanpassen aan mogelijkheden/beperkingen
-

-

Denk aan: liplezen, doventolk, chatsessie. Zelfde aanpassingen als in BPV.

Protocol van Siméa
-

Toetsen en examens in het vo en mbo voor auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers

Toezicht inspectie
Notitie Talen, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap – januari 2014

• Toezicht op Instellingsexamen Nederlands –generieke eisen
• Instellingsexamen – past qua taalniveau en toetsvorm bij de taalvaardigheid en
het referentieniveau
• Cesuur is verantwoord en zodanig opgesteld, dat bij beoordeling recht gedaan
wordt aan het vereiste taalniveau – de onderlinge weging van taalvaardigheden
past hierbij
• Er is een evenwichtige, niet oneigenlijke puntentoekenning
• Niet alle subvaardigheden hoeven in het examen terug te komen

• Toezicht op beroepsspecifieke taaleisen (deel C)
• Als specifieke taaleisen (deel ) zeer specifiek bij een werkproces vermeld staan,
dan ook specifiek beoordelen bij de examinering van dat werkproces

• Deel D – indicatief niveau – géén exameneis

Toezicht inspectie
Toezicht op examinering


oordeel over de kwaliteit van examens telt in 2014 nog niet mee voor
eindoordeel over examenkwaliteit van de opleiding, behalve
 Bij ondeugdelijke examinering (niet examineren, hogere eisen stellen, ten
onrechte vrijstellingen verlenen bijvoorbeeld)
 Talen die niet vereist zijn mogen niet meegewogen worden in slaag/zakbeslissing

 Zie www.onderwijsinspectie.nl
veelgestelde vragen
Normenbundel

Gratis gebruik Taal de baas stopt

Taal de baas is tot 1 augustus 2014 gratis te gebruiken
• Taal de baas is met overheidsmiddelen ontwikkeld en (tijdelijke) gratis
beschikbaar gesteld
• Steunpunt kan hosting op lange termijn niet garanderen – geen marketing
• doel:
– Taal de baas voor een zo groot mogelijk aantal studenten beschikbaar
– Taal de baas verder (laten) ontwikkelen
– De ‘markt’ neemt dit nu over

•
•
•
•

Steunpunt heeft mogelijke exploitanten benaderd
tot nu toe is met vier partijen een overeenkomst gesloten
tot 1 augustus kunnen huidige gebruikers nog met Taal de baas werken
informatie op de website van Taal de baas

Portaal taal en rekenen

Via
www.wikiwijsleermiddelenplein.nl
• brengen en halen van leermiddelen voor taal en rekenen in het mbo
• gratis workshop voor het leren omgaan met Portaal

