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1. Preambule 
 
Dit advies brengen Nederlands Nu! en het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen uit als 
resultaat van een overleg tussen deze beide organisaties en vertegenwoordigers van Cito, College 
voor Toetsen en Examens (CvTE) en SLO. De vijf organisaties zijn overeengekomen dat 
vertegenwoordigers van beide docentenorganisaties zich gedurende een half jaar zullen 
verdiepen in onderwerpen rond het examen Nederlands (alle schoolsoorten vo), waarover de 
laatste jaren veelvuldig is gesproken. De adviescommissie levert volgens deze afspraak een 
eindproduct, een onderbouwd advies, op per 15 april. Dit eindrapport wordt dan beschikbaar 
gesteld via de Coördinatiegroep van Curriculum.nu aan het docentenontwikkelteam.  

In verband met mogelijke curriculumwijzigingen op basis van het werk van de Ontwikkelgroep 
Curriculum nu leek het opportuun om een toekomstschets te maken van het examen Nederlands. 
Dit adviesverzoek leidde tot drie deelstudies, die ieder afzonderlijk te raadplegen zijn: 

1. over leesvaardigheid1, 
2. over schrijfvaardigheid2, 
3. over de wensen vanuit vervolgopleidingen3. 

De studies over lees- en schrijfvaardigheid sloten aan op het vragenlijstonderzoek over het 
huidige examen van SBN en Nederlands Nu! waarop 1100 leraren reageerden. Voor ieder van die 
drie deelstudies is op verschillende wijze feedback verkregen van docenten en leden.  

Het huidige rapport is gebaseerd op die drie deelstudies en biedt de adviezen aan in onderlinge 
samenhang. Het advies beperkt zich tot lees- en schrijfvaardigheid op vmbo4, havo en vwo. 
Mondelinge taalbeheersing en omgang met literaire teksten komt hier niet aan de orde, al 
adviseren we wel om op de lange termijn te onderzoeken of literaire teksten niet ook tot het 
domein van leesvaardigheidstoetsing kunnen behoren. 

Dit advies is tot stand gekomen via consultaties in eigen geledingen. Een werkelijke uitgebreidere 
draagvlakpeiling voeren we graag in september 2018 uit. 

SBN en Nederlands Nu! spreken hier graag grote waardering uit voor de kans die het CvTE de 
docenten heeft geboden om met een advies te komen over het examen Nederlands. Natuurlijk is 
er de droom – welke docent Nederlands heeft dat niet? – dat we alle leerlingen zó kunnen 
onderwijzen dat zij als enthousiaste, deskundige en kritische lezers en schrijvers kunnen 
toetreden tot de maatschappij en het vervolgonderwijs. We hopen daarom dat dit advies kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van het vak en de toetsing, én aan een verbeterde lees- en 
schrijfvaardigheid en -motivatie van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

 

                                                           
1 De Vries, M., & Brackmann, C. (2018). Advies Examen Nederlands Leesvaardigheid. Utrecht: College voor Toetsen en 
Examens. 
2 Schrijfvaardigheid in het centraal schriftelijk examen Nederlands (2018). Utrecht: College voor Toetsen en Examens.. 
3 Van der Westen, W. (2018). Een kijkje over de schutting. Wensen vanuit het vervolgonderwijs voor het nieuwe 
curriculum Nederlands p.o.-v.o.. Utrecht: College voor Toetsen en Examens. 
4 Vmbo-basis en -kader laten we hier buiten beschouwing, omdat deze twee leerwegen veel meer beroepsgericht zijn 
dan vmbo-t, havo en vwo. 
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2. Probleemstelling examinering Nederlands voortgezet 
onderwijs  

Inleiding 
Over de examens Nederlands is de laatste jaren veel te doen geweest. Het centrale examen kent 
één zitting, waarbij havo en vwo alleen leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden5 worden 
getoetst. Er zijn tenminste drie discussies gaande:  
1. Het examen toetst alleen leesvaardigheid, waarmee leesvaardigheid een onevenredig groot 

gewicht heeft bij de bepaling van het eindcijfer van een leerling (50%), wat niet in verhouding 
is met het belang van de andere onderdelen van Nederlands.  

2. De inhoud en vorm van het leesvaardigheidsexamen is beperkt, zowel in de meting van 
leesbegrip (wat leerlingen met teksten moeten doen: taken), als in de selectie van teksten die 
aan leerlingen wordt voorgelegd.  

3. Het huidige centrale examen biedt geen ruimte voor de meting van schrijfvaardigheid. 

Het gevolg van de 'smalle' toetsing van leesvaardigheid in het examen is dat het voorafgaande 
onderwijs versmalt tot een bepaalde vorm van leesonderwijs: bepaalde teksten, met bepaalde 
vragen, die leerlingen niet stimuleren een volledige tekstrepresentatie op te bouwen, maar om 
heel efficiënt antwoorden te zoeken op vragen. Een gevolg van de keuze om slechts één 
vakonderdeel te toetsen, is dat aan andere vakonderdelen zoals schrijfvaardigheid minder 
aandacht en tijd wordt besteed in het onderwijs; de toetsing daarvan in het schoolonderzoek is 
zeer gevarieerd, zonder standaarden. Beide vaardigheden zijn van eminent belang: als het 
examen een ruimere afspiegeling kan zijn van wat leerlingen moeten kunnen, biedt het examen 
de samenleving een beter beeld van wat belangrijk geacht wordt. Een goed en evenwichtig 
samengesteld examen zal een positieve invloed hebben op de inhoud en vorm van het 
voorafgaande onderwijs, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op vervolgstudies.  

We formuleren adviezen om de toetsing van lees- en schrijfvaardigheid Nederlands in het 
voortgezet onderwijs nader onder de loep te nemen. De basis van de adviezen waren de 
resultaten van de enquête (zie bijlage 1) die door SBN Levende Talen en Nederlands Nu! in 2017 is 
afgenomen met een respons van 1100 docenten. Het vragenlijstonderzoek betrof de huidige 
examens en de mogelijkheid om schrijfvaardigheid op te nemen in het centraal schriftelijk 
examen.  

We formuleren maatregelen op de korte en de lange termijn. Met de korte termijn bedoelen we 
de periode tót de realisatie van de Curriculum.nu-voorstellen. In dit deel van het advies gaan we 
in op de vraag wat we nu al binnen het huidige examen zouden kunnen veranderen om het beter 
te laten aansluiten op wat leerlingen na hun middelbareschoolcarrière nodig hebben in 
vervolgonderwijs én de maatschappij. Doelgroep van dit deel van het advies is het CvTE als 
opdrachtgever en Cito als opsteller van de examens Nederlands. Het advies voor de lange termijn 
brengt de ideeën in kaart die het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu kan betrekken bij 
de curriculumontwikkeling. Deze ideeën bouwen voort op de voorstellen voor de korte termijn, 
maar reiken verder. 

                                                           
5 Overal waar we in deze tekst spreken over ‘leesvaardigheid’ wordt bedoeld ‘leesvaardigheid en 
argumentatieve vaardigheden’. 
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Doelen van het onderwijs Nederlands 
De inrichting van het schoolvak Nederlands wordt gestuurd door nationale 
curriculumdocumenten. Het examen representeert de daarin gestelde doelen. Het examen biedt 
een duidelijke operationalisering van die doelen, en daarom een leidraad voor docenten, 
leerlingen en ouders: dit vinden we in Nederland kennelijk belangrijk. Daarmee biedt het examen 
ook richting aan schoolboeken en de planning van leraren. Als de onderwijsdoelen en/of het 
examen niet voldoende goed representeren wat leerlingen nodig hebben in vervolgonderwijs én 
de maatschappij6, in al hun rollen, als student, stagiair, burger, consument en werkende, is het 
curriculum en of het examen aan vernieuwing toe. Het curriculum wordt nu in kaart gebracht 
door Curriculum.nu. Het examen zal er wellicht anders uit gaan zien. Maar er zijn nu al 
maatregelen te treffen die de representatie van het examen ten opzichte van de onderwijsdoelen 
kan verbeteren. Om het advies over de inrichting van het examen te onderbouwen, schetsen we 
daarom eerst het beeld van wat leerlingen aan het einde van het voortgezet onderwijs moeten 
kunnen. Daarna bespreken we kort de onvrede met de huidige examinering.  

In zijn rapport Het voorbereiden van leerlingen op nog niet bestaande banen stelt Paul Kirschner 
(2017) dat “de enige vaardigheden die echt als 21e-eeuws aangemerkt kunnen worden de 
volgende zijn: 

• Informatiegeletterdheid: het kunnen zoeken, identificeren, evalueren (van de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van bronnen) en effectief gebruiken van verkregen informatie en  

• Informatiemanagement: het kunnen vastleggen, beheren en delen van verkregen informatie.” 
(pag. 22) 

Oftewel: het gebruik van bronnen (ruime opvatting van lezen, luisteren, kijken) en het 
communiceren van informatie (ruime opvatting van schrijven, spreken). Veel van die informatie 
bestaat uit taal, in het onderwijs in Nederland, uit Nederlands. In vrijwel alle schoolvakken zal 
men een beroep doen op die vaardigheden. Bij het vak Nederlands zullen leerlingen die 
vaardigheden aanleren en oefenen: het leren beheersen van de taal in diverse 
taalgebruikssituaties is een van de kerntaken van het schoolvak Nederlands. Die 
taalgebruikssituaties zijn onder te brengen in twee grote categorieën: situaties in de rol van 
studerende ('school') en in de rol van burger, consument en werkende7.  

Burger, consument, werkende 
De Taalunie stelt in haar visietekst Iedereen taalcompetent!8 dat de maatschappij ‘taliger dan 
ooit’ is: er komt een complexe en continue stroom aan informatie uit allerlei bronnen en van zeer 
uiteenlopend kwaliteit op ons af. De rol van de media verandert: naast de bekende 
kwaliteitsmedia die persvrijheid en onafhankelijke nieuwsgaring hoog in het vaandel hebben 
staan, spelen andere, minder onafhankelijke of minder objectieve, veelal digitale media een 
steeds grotere rol in de maatschappij. Die media bieden informatie, maar lang niet altijd uit 
onverdachte hoek. Naast individuen die via YouTube en Twitter persuasief communiceren, 
worden die en andere media gebruikt door groeperingen en concerns die bewust proberen de 
publieke opinie te beïnvloeden.  
                                                           
6 In de besloten Facebookgroep Advies Examen Nederlands (65 leden) vulden 39 docenten een poll in over 
de doelen van het leesvaardigheidsonderwijs. 37 van de 39 docenten vinden dat het 
leesvaardigheidsonderwijs moet voorbereiden op zowel vervolgonderwijs als maatschappij. 
7 Andere indelingen zijn heel goed mogelijk, bijvoorbeeld naar domein: schools taalverkeer, 
maatschappelijk taalverkeer, economisch taalverkeer. 
8 Vanhooren, S., Pereira, C. & Bolhuis, M. (2017). Iedereen taalcompetent!. Den Haag: De Taalunie. 
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Om zich als burger, consument en werkende te kunnen handhaven en bij te dragen aan een 
democratisch bestel, moeten leerlingen kritisch leren omgaan met een scala aan bronnen zoals 
nieuwsberichten, advertenties, politieke speeches, sociale-mediaberichten, filmpjes, 
opinieartikelen, reacties van (digitale) lezers, overheidscommunicatie. De bronnen kunnen zeer 
verschillen in kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarnaast zijn niet al deze bronnen zuiver tekstueel. 
De leerlingen moeten dus ook leren omgaan met beeldinterpretatie, grafieken, illustraties, lay-out 
etc. Dergelijk onderwijs moet in dienst staan van begrip: begrijpen hoe de fysieke, sociale, en 
politieke wereld in elkaar steekt, en hoe verschillend de perspectieven zijn waarmee men die 
werkelijkheid uitbeeldt.  

“Wie goede kansen wil hebben om zich te ontwikkelen als deelnemer aan de democratie 
(burgerschap), als consument, als lerende en als werkende en een leven lang nieuwe 
dingen wil kunnen leren, moet zich van het bovenstaande niet alleen bewust zijn, maar hij 
dient er ook effectief, efficiënt en kritisch mee om te kunnen gaan. Dat betekent naast 
kunnen selecteren, analyseren en synthetiseren ook in staat zijn om inhouden kritisch te 
begrijpen en te evalueren.” (pag. 20, Iedereen taalcompetent!) 

Student en stagiair 
Het vervolgonderwijs vraagt op het vlak van taalvaardigheid van studenten dat ze zelfstandig 
(lange) teksten kunnen begrijpen en de inhoud kunnen vergelijken en integreren met de inhoud 
uit andere bronnen. Ze moeten via bronnen leerstof over onbekende onderwerpen verwerven. 
Ook moeten ze de kwaliteit en relevantie van bronnen kunnen beoordelen. Dat is flink anders 
lezen dan zij in het voortgezet onderwijs bij Nederlands deden. Voor leerlingen in het voortgezet 
is lezen ‘vragen over de tekst beantwoorden’. Studenten in het vervolgonderwijs moeten zich die 
vragen zelf stellen, zij hebben echte ‘gebruikersdoelen’. Ze lezen om iets te leren, om onderzoek 
voor te bereiden en uit te voeren, om een presentatie of een paper voor te bereiden, om een 
tekst kritisch te beoordelen, et cetera. In deze taaltaken worden lezen, schrijven, spreken en 
luisteren vaak gecombineerd. Het verwerven van informatie uit bronnen staat in dienst van het 
delen van die nieuwe informatie met anderen.  

Uit contacten met het vervolgonderwijs blijkt dat de docenten daar op dit moment niet tevreden 
zijn over het niveau van taalvaardigheid van studenten. In het mbo merkt men op dat leerlingen 
in het vmbo meer uitgedaagd zouden mogen worden, zowel wat de lees- als de schrijfvaardigheid 
betreft9. Die vaardigheden zijn niet alleen belangrijk in hun toekomstig werkveld, maar ook voor 
de studie aan het mbo zelf. Er zijn vanuit het mbo geen specifieke wensen ten aanzien van de 
lees- of schrijfvaardigheid, omdat de taken die leerlingen moeten kunnen verrichten per opleiding 
nogal verschillen. Maar algemene lees- en schrijfvaardigheden vormen de basis voor een goede 
doorstroming. Wat lezen betreft, gaat het ook om het lezen van fictie, ten behoeve van de 
persoonsvorming, het inleven in andere denkwijzen en de taalontwikkeling.  

In het hbo vallen er teveel studenten af in het eerste jaar. Dat komt, volgens de Rotterdamse 
Werkgroep Vakinhoudelijke aansluiting vo-hbo Nederlands/communicatie10, onder meer door 
een tekortschietende taalvaardigheid. De basis van zowel lees- als schrijfvaardigheid zou na het 
middelbaar onderwijs van zo’n niveau moeten zijn, dat de leerlingen als student in het 

                                                           
9 Van der Westen, W. (2018). Een kijkje over de schutting. Wensen vanuit het vervolgonderwijs voor het nieuwe 
curriculum Nederlands p.o.-v.o.. Utrecht: Commissie voor Vaststelling en Toetsing van de Examens. 
10 Zie de publicatie van deze werkgroep op https://aansluiting-voho010.nl/images/download/vo-hbo-dat-is-andere-
taal.pdf 
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vervolgonderwijs voldoende toegerust zijn om aan de eisen te voldoen11. Het hbo vergt van 
studenten dat ze kilometers moeten kunnen maken: zij moeten lange teksten kunnen lezen en 
begrijpen op een integrerende manier (studerend lezen), zij moeten langere teksten kunnen 
schrijven, waarin zij bronnen integreren, en ze moeten die taken over een langere periode 
kunnen plannen en uitvoeren12. Beeld speelt een steeds grotere rol, zowel bij lezen als schrijven: 
procesdiagrammen, infographics, tabellen, figuren. Bij informatieverwerving en -verwerking in 
het hoger onderwijs gaan verbale en visuele informatie samen. Het hoger onderwijs vindt het 
profielwerkstuk heel zinvol in het examenprogramma van het voortgezet onderwijs, maar zou 
meer aandacht wensen voor het systematisch bronnen selecteren en integreren, voor het 
schrijfproces van een langere tekst en voor de taalverzorging. Ook andere vakken dan Nederlands 
zouden meer kunnen doen aan het instrueren van die vaardigheden. 

Onvrede over het examen Nederlands 
In de huidige situatie wordt leesvaardigheid getoetst op het centraal schriftelijk examen (telt voor 
50% mee in het eindcijfer van de leerling), en schrijfvaardigheid niet. De wijze waarop 
schrijfvaardigheid getoetst wordt in het schoolexamen varieert heel sterk (Goosen, 2001)13.  

Leesonderwijs 
Leesonderwijs mist diepgang14 
Het examen en het eraan voorafgaande onderwijs besteedt veel aandacht aan structurele en 
argumentatieve kenmerken van een tekst en leesstrategieën, maar minder aan zinnig, diepgaand, 
kritisch leesbegrip. Onderzoek toont aan dat vraagtypen in Nederlandse schoolboeken veelal 
gebaseerd zijn op strategisch lezen, wat kan verklaren dat maar weinig Nederlandse leerlingen 
een geavanceerd leesniveau bereiken: dergelijke vraagtypen kunnen immers beantwoord worden 
door scannend te lezen. Daardoor worden vaardigheden als reflecteren en kritisch nadenken niet 
aangesproken en gestimuleerd, want dat vergt het begrijpen van de tekst als geheel15. De twee 
schoolboeken die het grootste marktaandeel hebben in Nederland, Nieuw Nederlands en Op 
Niveau, stemmen hun oefenmateriaal, instructie en toetsen logischerwijs af op de uiteindelijke 
eindtoets: het centraal examen. Hogere-ordevaardigheden komen minder aan bod in het centraal 
schriftelijk eindexamen Nederlands dan we wensen16. 

Leesonderwijs motiveert niet 
“Uit interviews met leerlingen en ook uit diverse onderzoeken (o.a. PIRLS 201117) weten we dat 
leerlingen begrijpend lezen op school saai vinden en dat de leesattitude van leerlingen in 
Nederland onder het internationale gemiddelde ligt”, stelt de trendanalyse 2017 van SLO. 
Afgezien van de vraag of Nederlands nu werkelijk saai wordt gevonden – daarover verschillen 
vanzelfsprekend de meningen – zou het gebrek aan motivatie wel kunnen samenhangen met de 

                                                           
11 Het vervolgonderwijs moet natuurlijk niet uit het oog  verliezen dat vmbo-t, havo en vwo algemeen vormende 
opleidingen zijn en dus geen aandacht kunnen besteden aan vak- of opleidingspecifieke vaardigheden of genres. 
12 Van der Westen, 2018, p.8. 
13 Goosen, H. (2001). De inrichting van het nieuwe examen schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 2(4), 20 – 26. 
14 Eigenlijk: is niet constructvalide, of: is smal/beperkt. 
15 Kordes, J., Feenstra, H., Partchev, I., Feskens, R., & De Graaf, A. (2012). Leesmotivatie, leesgedrag en leesvaardigheid 
van Nederlandse 15-jarigen. Aanvullende analyses op basis van PISA-2009. Arnhem: Cito. 
16 SLO (2016). SLO over het eindexamen Nederlands havo/vwo. Geraadpleegd op 5 maart 2018, van 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z20696&did=2016D42622 
17 Meelissen, M., Netten, A., Drent, M., Punter, R., Droop, M., & Verhoeven, L. (2012). PIRLS- en TIMSS-2011. Trends in 
leerprestaties in Lezen, Rekenen en Natuuronderwijs. Nijmegen: Radboud Universiteit. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z20696&did=2016D42622
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inhoud en vorm van het leesonderwijs. Het is instrumenteel, niet gericht op betekenisverlening, 
en eenvormig, qua inhoud en vorm.  

Schrijfonderwijs 
De examinering van schrijfonderwijs in het schoolexamen varieert sterk 
Er is geen eenduidigheid in weging, inhoud en organisatie van de schoolexamens 
schrijfvaardigheid. De weging van schrijfvaardigheid in de schoolexamens varieert van 15% tot 
45% (SLO, 2012). Wat leerlingen mogen of moeten gebruiken aan documentatie verschilt sterk 
tussen scholen (Goosen, 2001). Uit beide onderzoeken blijkt er onder docenten behoefte aan 
standaardisering van schrijfvaardigheidsexaminering. De SLO geeft aan dat docenten geholpen 
zullen zijn met een databank met voorbeeldmateriaal, uitwisseling met collega’s en verdergaande 
standaardisering van het schoolexamen. 

De eisen die aan examenleerlingen gesteld worden verschillen tussen scholen derhalve nogal. 
Daardoor is er sprake van grotere heterogeniteit onder de studenten bij de start aan de 
vervolgopleidingen dan wenselijk en nodig, terwijl juist over de schrijfvaardigheid veel klachten 
zijn uit het afnemend veld. WO-studenten zijn onvoldoende voorbereid om in hun eerste 
studiejaar complexe studietaken uit te voeren, zoals het verwerken van studiestof (bronnen) in 
een nieuwe, coherente, bronnenvervangende tekst. 

Schrijfonderwijs is te weinig gevarieerd 
Schoolboeken bieden veelal 'grote' opdrachten (uiteenzetting, beschouwing, argumentatie), en 
weinig kleine, aansprekende oefeningen in het helder formuleren, coherentie aanbrengen of 
elementen uit bronnen integreren. Door de aandacht voor grote opdrachten, die veel leerlingtijd 
vergen, is het aantal oefenopdrachten kleiner dan wenselijk is: leren schrijven vergt instructie èn 
oefening. Afgezien van leraren die er plezier in scheppen, zal men weinig aandacht voor 
speelsheid in schrijfonderwijs aantreffen. Creatieve schrijftaken ontbreken, ook in het 
literatuurcurriculum, ook in het profiel cultuur en maatschappij. 

Meting van schrijfvaardigheid is problematisch  
Dit probleem is niet nieuw18. Er zijn allerlei (menselijke) mechanismen in het beoordelingsproces 
van individuele beoordelaars die valide beoordelingen in de weg staan, beoordelaars hebben 
verschillende opvattingen over de definitie va een goede tekst, en zijn het dus vaak oneens over 
de beoordeling van teksten, er zijn geen standaarden, de vaststelling van de schrijfvaardigheid 
van een leerling op basis van één meting (schrijfopdracht) is invalide. Sinds Wesdorp in Nederland 
onderzoek entameerde naar de beoordelingsproblematiek zijn er wel goede procedures 
ontwikkeld en getest, maar in de praktijk is er nog een weg te gaan. Uit onderzoek is nu wel 
bekend welke eisen men moet stellen aan valide schrijfvaardigheidstoetsing. Het zijn eisen die 
gelden voor alle beoordelingen van complexe vaardigheden. We noemen er drie:19 

                                                           
18 Wesdorp, H. (1974).Het meten van de productief schriftelijke taalvaardigheid. Directe en indirecte 
methoden: ‘opstelbeoordeling’ versus ‘schrijfvaardigheidstoetsing’. (Dissertatie UvA.) )Purmerend: Muusses. 
Wesdorp H. (1981). Evaluatietechnieken voor het moedertaalonderwijs. Een inventarisatie van beoordelingsmethoden 
voor de stelvaardigheid, het begrijpend lezen, de spreek-, luister- en discussievaardigheid. ’s-Gravenhage: 
Staatsuitgeverij. 
19 Schoonen, R. (2005). Generalizability of writing scores: an application of structural equation modeling. Language 
Testing, 22(1), p. 1-30;  
Schoonen, R. (2014). Writing scores: The effect of rater, task and language. In E. Van Steendam, M. Tillema, en G. 
Rijlaarsdam (eds.). Measuring writing: Recent insights in into theory methodology and practices. Studies in Writing, 
volume 27, [ p. 1-22]. Leiden; Koninklijke Brill NV. 
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1. Een score voor schrijfvaardigheid van een leerling zou gebaseerd moeten zijn op tenminste 
drie proeven (taken van 30-50 minuten) om tot een valide bepaling te komen van de 
individuele schrijfvaardigheid.  

2. Teksten moeten worden beoordeeld door twee tot drie onafhankelijk van elkaar werkende 
experts, die bij voorkeur holistisch beoordelen, dat wil zeggen de tekst als geheel beoordelen, 
met inachtneming van een beschrijving van de aspecten waarop gelet moet worden, 
afhankelijk van de specifieke opdracht of het specifieke genre.20  

3. Teksten worden beoordeeld met behulp van tekstschalen. Tekstschalen bevatten 
uitwerkingen van de opdracht in opklimmende graad van kwaliteit, met toelichtende 
kwaliteitsbeschrijvingen21. Deze tekstschalen worden op empirische gronden vastgesteld (via 
pre-testing van de schrijfopdrachten). Ook creatieve teksten kunnen betrouwbaar beoordeeld 
worden22 via de procedure van comparative judgement.23 

Lees-en schrijfonderwijs: traditie 
Het lees- en schrijfonderwijs zijn traditioneel twee deelcurricula. Hier en daar zijn er verwijzingen 
over en weer (bijvoorbeeld over tekstopbouw), maar de natuurlijke, functionele samenhang 
tussen leestaken en schrijftaken ontbreekt. Leerlingen lezen een tekst met vragen en schrijven 
teksten bij opdrachten. Zinvolle combinaties van informatieverwerking ten behoeve van 
informatieverstrekking worden nu nog niet gezien als leesonderwijs.  

Daarnaast is het lees- en schrijfonderwijs nog sterk gebonden aan de traditie van het geschreven 
en gedrukte woord. De digitale wereld kennen leerlingen van computergebruik thuis, er zijn er 
niet veel die ermee om leren gaan op school: het verwerven van digitale, multimodale 
communicatievaardigheden is nog niet aan de orde. 

                                                                                                                                                                                
Van den Bergh, H., De Maeyer, S., Van Weijen, D., & Tillema, M. (2014). Generalizability of text scores. In E. Van 
Steendam, M. Tillema, en G. Rijlaarsdam (eds.). Measuring writing: Recent insights in into theory methodology and 
practices. Studies in Writing, volume 27, [p. 22-32]. 
20 Zie bijvoorbeeld werkwijzen ontwikkeld in het kunstonderwijs. M.T.A. van de Kamp (2017). Re-Imagine, Re-Design 
and Transform. Enhancing Generation and Exploration in Creative Problem Finding Processes in Visual Arts Education. 
Dissertatie UvA 
21 Zie voorbeelden voor Nederlands op https://liftwritingresearch.com/materiaal/tekstschalen/  
22 Interview H. Gerits met Anouk ten Peze, februari 2018. 
23 Zie D-Pac: https://www.d-pac.be  
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3. Examinering Nederlands – adviezen aan het CvTE 
 

Hoewel er de afgelopen jaren zeker verbeteringen zijn doorgevoerd in het examen Nederlands, 
zijn veel van de examenvragen nog gericht op andere zaken dan een goed begrip van de inhoud of 
het effect van de stijl. Voor de korte termijn schetsen we hier mogelijkheden om het examen zoals 
we dat nu kennen beter aan te laten sluiten op wat leesvaardigheidsonderwijs, en daarmee de 
toetsing ervan, zou moeten zijn. 

Advies 1 – Andere opvatting van wat lezen is: andere vragen en opdrachten24 
Veel vragen in de examens van de laatste jaren zijn structuurgericht, zonder dat voor de 
leerlingen het nut duidelijk is. De indeling van een tekst in verschillende delen (boven welke 
alinea plaats je het tussenkopje x?) zien leerlingen niet als een zinvolle manier om bezig te zijn 
met de tekst. Leerlingen willen alleen de juiste alinea vinden en gebruiken daarbij verschillende 
trucjes. Een andere vraagstelling zou hier kunnen uitnodigen tot dieper nadenken over de inhoud 
en structuur. Ook de vraag ‘welke functie alinea x vervult in het tekstgedeelte alinea a-d’ is voor 
leerlingen geen vraag waarmee zij hun inhoudelijke begrip van de tekst vergroten. Ze kijken 
vooral op basis van signaalwoorden welke functie de juiste is.  

In het vervolgonderwijs is argumentatiekennis van groot belang en in de maatschappij ook. Dan 
gaat het bijvoorbeeld om de vraag of een standpunt voorzien is van een geldige, relevante, 
consistente onderbouwing, maar ook om de vraag of een al dan niet geldige argumentatie wel of 
niet overtuigend is binnen een bepaalde context. De huidige argumentatievragen in het examen 
richten zich met name op het benoemen van onderdelen van een argumentatie. Deze analyse is 
belangrijk, maar het risico bestaat dat men in ‘benoemvaardigheid’ vervalt. Onderzocht zou 
moeten worden of dit goed voorbereidt op wat in het vervolgonderwijs nodig is. 

In het examen is er enige aandacht voor stijl. Hierbij gaat het vaak om het citeren van zinnen die 
een in de vraag gegeven kwalificatie (‘ironisch’) onderbouwen in plaats van een vraag naar het 
effect van een bepaalde woordkeuze op bijvoorbeeld het aanzien van de schrijver of de 
interpretatie en waardering door de lezer. Als we taalbewuste lezers willen afleveren, moeten we 
hen uitdagen niet alleen stijlmiddelen te herkennen, maar ook zélf goed onderbouwd te oordelen 
over het taalgebruik van een schrijver. 

Welke taken kunnen dan wél bijdragen aan een examen dat de leesvaardigheid en 
argumentatieve vaardigheden toetst en niet de toetsvaardigheid?  

1. Taken die tonen in hoeverre leerlingen informatie kunnen zoeken en selecteren, analyseren, 
evalueren, synthetiseren en die informatie effectief kunnen gebruiken in communicatie met 
anderen. Tabel 1 bevat een eerste concretisering van deze vaardigheden. Dergelijke taken 
moeten steeds uitgevoerd worden op hele teksten: het is essentieel dat leerlingen de teksten 
in hun geheel goed kunnen overzien en begrijpen.  

2. Taken die tonen in hoeverre leerlingen informatie kunnen interpreteren, dat wil zeggen, hun 
achtergrondkennis kunnen benutten om tussen de regels te kunnen lezen: er staat niet wat er 
staat. Dat betekent bijvoorbeeld beeldspraak begrijpen en impliciete relaties tussen 
informatie-elementen kunnen expliciteren met gebruikmaking van achtergrondkennis. Taken 

                                                           
24 Bijlage 2 bevat verschillende voorbeelden (afkomstig uit zowel buitenlands materiaal als de centrale examens 
Nederlands van het CvTE) opgenomen per vaardigheid.  
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die een beroep doen op 'interpreteren' komen wel voor (zie bijlage 2), maar zijn nog relatief 
beperkt. We zien interpreteren als een voorwaardelijke vaardigheid voor kritisch 
beschouwen. 

3. Taken onder 1 en 2 genoemd zullen vaker in dienst staan van het verstrekken van 
synthetiserende informatie uit verschillende bronnen aan derden. Of ze zullen tenminste 
langere antwoorden vereisen, met meer argumentatie en toelichtingen op interpretaties en 
kritische invalshoeken. Lees- en schrijfvaardigheid kunnen hier niet los van elkaar worden 
gezien: wij bevelen dat het aantal essayvragen in de examens leesvaardigheid, met passende 
beoordelingsinstructies (eventueel: tekstantwoordschalen), wort uitgebreid.  

Tabel 1. Concretisering van te toetsen leesvaardigheden 

Zoeken en selecteren van informatie: 
• Gevraagde informatie uit de tekst kunnen halen. 
• De kern van (een deel van) de tekst kunnen formuleren/samenvatten. 
• Op basis van een onderzoeksvraag aangeven welke inhoud bruikbaar is. 

Analyseren: 
• Lastige passages (met niet-frequente woorden en/of complexe redeneringen) uitleggen. 
• Argumentatie en drogredenen analyseren. 
• Verklaringen, oorzaak-gevolg, doel-middel kunnen uitleggen/analyseren. 

Interpreteren: 
• Beeldspraak uitleggen. 
• Impliciete relaties kunnen expliciteren. 
• Vooronderstelde kennis kunnen gebruiken bij de formulering van antwoorden. 

Evalueren: 
• Relatie kunnen leggen tussen de tekst en de context waarin een tekst functioneert, het 

publiek waar de tekst op gericht is, het medium waarin de tekst gepubliceerd is, het doel van 
de schrijver/spreker, het belang van de schrijver/spreker; kritische reflectie daarop. 

• Relatie kunnen leggen tussen het doel van de schrijver/spreker, de woordkeuze en het 
gebruik van bepaalde retorische middelen; kritische reflectie daarop. 

• Kritisch kunnen reflecteren op argumentatie en gebruik van drogredenen. 
• Relatie kunnen leggen tussen de tekst en de presentatie en het beeldmateriaal. 
• Vergelijkingen maken tussen teksten op inhoud, doelstelling en stijl. 

Synthetiseren: 
• Informatie uit verschillende bronnen kunnen vergelijken. 
• Informatie uit verschillende bronnen samenhangend kunnen presenteren. 

Effectief gebruiken van informatie: 
• Een antwoord kunnen formuleren op een onderzoeks- of informatievraag. 
• Een informatieprobleem oplossen met behulp van verschillende bronnen. 
• Informatie uit de tekst kunnen gebruiken ter onderbouwing van een stelling. 
• Een onderzoeksvraag kunnen formuleren. 
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Advies 2 – Andere opvatting van wat gelezen moet worden: andere bronnen25 

Diversiteit 
De centrale examens Nederlands zijn gebaseerd op een vrij uniforme verzameling teksten, 
namelijk uiteenzettende, beschouwende en betogende artikelen van enige omvang uit 
kwaliteitskranten en -tijdschriften. Het examen van vmbo-t toont wel wat meer diversiteit dan 
havo en vwo. In het buitenland26 zien we een veel grotere diversiteit aan teksten en bronnen, 
zoals commerciële teksten, tabellen, (politieke) toespraken, literaire fictie, ingezonden brieven, 
populairwetenschappelijke teksten, overheidsformulieren etc. 

Door de leerlingen kennis te laten maken met een dergelijke diversiteit aan teksten leren ze 
verschillende genres kennen, worden ze flexibel in hun leesgedrag en zien ze hoe teksten in de 
maatschappij functioneren. Gedurende hun schoolloopbaan komen ze deze teksten natuurlijk wel 
tegen in de lessen Nederlands, maar zeker in de bovenbouw sorteren schoolboeken en docenten 
bij de tekstkeuze voor op het eindexamen. 

Geschikte teksten kunnen afkomstig zijn uit allerlei bronnen: speeches, reclame, propaganda, 
literaire teksten, bedrijfscommunicatie, overheidsinformatie, wetenschappelijke teksten en 
instructieve teksten. Niet alleen kwaliteitsmedia zouden de bron van examenteksten moeten zijn, 
maar ook andere (sociale) media, zowel digitaal als op papier.  

Authenticiteit 
Lay-out en beeld27 zijn deel van de betekenisverlening en/of het effect van een publicatie. Ze 
maken al wel deel uit van het vmbo-examen, van het havo-en vwo-examen nog niet. Voor die 
examens bepleiten we zoveel mogelijk een authentieke weergave van een breed scala aan 
bronnen. Inhoudelijke aanpassingen ten behoeven van toetsvragen moeten zoveel mogelijk 
worden vermeden. Leerlingen zouden dan geconfronteerd kunnen worden met teksten die 
wellicht niet perfect zijn vanuit toetstechnisch opzicht, maar leerlingen kunnen wel laten zien dat 
ze deze authentieke teksten goed kunnen lezen en duiden.28 

Advies 3 – Lengte van het examen 
Over de duur van de examenzitting Nederlands is de laatste jaren vaak gecommuniceerd. We 
begrijpen dat het nodig is om voldoende taken aan een leerlingen voor te leggen voor een 
betrouwbaar en valide examen. Uitbreiding van tekstkeuze en het arsenaal aan taken, zoals wij 
voorstellen, zou kunnen leiden tot een langer examen. Dat moet vermeden kunnen worden. Het 
is belangrijk dat leerlingen in staat zullen zijn het examen volledig te maken binnen de gestelde 
tijd. Zeker als er ook andersoortige vragen gesteld gaan worden, die meer denkwerk vergen om 
een goed antwoord te formuleren, moeten leerlingen daarvoor voldoende denk- en schrijftijd 

                                                           
25 Met opzet: bronnen i.p.v. teksten. 
26 Zie o.a. SAT practice test 7 (VS): geraadpleegd via https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-practice-test-
7.pdf (10-02-2018); examen voor het vak English Language Arts 30-2 (Alberta, Canada), geraadpleegd via: 
https://archive.org/details/englishlanguage2004albe_0 (10-02-2018); voorbeeldopgaven PISA 2009, geraadpleegd via 
http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/deelname_int_onderzoek/pisa/voorbeeldopgaven (10-02-2018). 
27 Beeldmateriaal, tabellen, vetgedrukte teksten, streamers 
28 We verwijzen hier naar het pleidooi van Anneke Smits en Erna van Koeven, ‘Het taalcurriculum van de toekomst: 
gelijke kansen voor alle leerlingen’, waarin zij pleiten voor het lezen van ‘rijke teksten’ (verschillende genres uit 
verschillende bronnen) in een betekenisvolle context. (Geraadpleegd via 
http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl/2018/04/het-taalcurriculum-van-de-
toekomst.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+GeletterdheidEnSchoolsucces+(
Geletterdheid+en+schoolsucces)) 

https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-practice-test-7.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-practice-test-7.pdf
https://archive.org/details/englishlanguage2004albe_0
http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/deelname_int_onderzoek/pisa/voorbeeldopgaven
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hebben. Het zal een kunststuk worden om de validiteit en de uitvoerbaarheid in termen van tijd 
op elkaar af te stemmen, ook waar het gaat om de beoordelingstijd van de docent. 

Advies 4 – Sturing toetsing schrijfvaardigheid 
Op korte termijn stellen we voor het schoolonderzoek schrijfvaardigheid aan te pakken om 
grotere eenheid te creëren en om langetermijndoelen voor te bereiden.  

Scenario's voor toetsing in het schoolexamen ontwikkelen met scholen en docenten 
Uit de enquêtegegevens (zie bijlage 1) blijkt dat veel respondenten het gewicht van 
schrijfvaardigheid zouden willen vaststellen op 25% van het totale examencijfer en dat iets meer 
dan de helft van de 600 havo/vwo-bovenbouwdocenten zou wensen schrijfvaardigheid op te 
nemen in het CSE. Voor ons is dit een grond om aan te nemen dat er veel belangstelling zal zijn 
voor deelname aan werkgroepen die zich richten op de toetsing van schrijfvaardigheid in het 
schoolonderzoek. Om het schoolonderzoek schrijfvaardigheid te verbeteren, om tot enige 
homogenisering en standaardisering te komen, , stellen we voor werkgroepen van 
scholen/leraren in te stellen en te begeleiden om verschillende scenario's uit te denken en te 
implementeren. Verbetering van het schoolonderzoek schrijfvaardigheid kan zo op korte termijn 
gestalte krijgen en bijdragen aan de discussie om schrijfvaardigheid en leesvaardigheid in de 
toekomst samen en misschien deels geïntegreerd te toetsen in het centraal schriftelijk examen.  

Kern is: validiteit verhogen via (1) meer 'proeven' of teksten per leerling, (2) meer beoordelaars 
per tekst, (3) holistisch beoordelen via tekstschalen.  

Werkgroepen van leraren/scholen organiseren zich rondom schoolexamenscenario's. Die 
scenario's variëren op de dimensies inhoud, organisatie en beoordelingen.  

1) Inhoud. Welke taken leggen scholen voor aan leerlingen? Scholen spreken 'proeven' 
(opdrachten) af, pretesten die ten behoeve van haalbaarheid en het maken van 
beoordelingsschalen, met methodologische ondersteuning. Die proeven zullen vaak een vorm 
van gedocumenteerd schrijven zijn, waarbij de rol van het lezen (de rol van de documentatie) 
groter en kleiner kan zijn; de proeve kan ook een creatieve opdracht zijn, wellicht in het kader 
van de literatuurles. Zulke proeven en schalen kunnen een aantal jaren worden gebruikt, ook 
door andere scholen.  

2) Beoordeling.   
a) Werkgroepen van scholen en leraren Nederlands leggen onderling standaarden vast (de 

grens tussen voldoende/onvoldoende) en teksten uitwisselen voor beoordeling.  
b) Scholen/werkgroepen van leraren zetten trainingen op in het beoordelen van teksten met 

tekstschalen. 
c) Werkgroepen van scholen en leraren Nederlands voeren een experiment uit, waarbij 

teksten uit hun schoolonderzoek beoordeeld worden door derden, met een tekstschaal, 
met twee of drie oordelen per tekst. Onderdeel van dit scenario is een onderzoek naar de 
vraag of er draagvlak bestaat om teksten te laten beoordelen door een pool van getrainde 
docenten en onder welke condities. Een andere onderzoeksvraag is of er leraren zijn die 
aan zo'n pool van (betaalde) beoordelaars willen deelnemen.  

d) Binnen een van de werkgroepen wordt onderzoek naar automatische tekstbeoordeling 
ondernomen, bijvoorbeeld bij de beoordeling van lang-antwoordvragen bij 
leesvaardigheid, om zo de beoordelingslast van docenten te verlichten. 

3) Organisatie. Onderdeel van deze scenario's is de organisatie van het schoolexamen 
schrijfvaardigheid. Een optie om te onderzoeken kan zijn: drie teksten in een zitting of 
verspreid over het jaar? Verspreiden over het jaar kan een zinnig alternatief zijn. Leerlingen 
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schrijven bijvoorbeeld drie maal in het examenjaar een tekst (steeds een ander genre om de 
validiteit te waarborgen). Dit kan een examen aantrekkelijk maken: er is variatie, ook in het 
voorafgaand onderwijs. 
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4. Voorgestelde ontwikkelingen van de examinering 
Nederlands – aanbevelingen aan Curriculum.nu 

 

Voor de lange termijn adviseren we om de hierboven gegeven adviezen voor de korte termijn te 
betrekken bij de ontwikkeling van het curriculum en het onderzoek naar nieuwe vormen voor het 
eindexamen Nederlands. Samengevat waren die adviezen:  

1. een grotere diversiteit aan bronnen wat genre, kwaliteit en modaliteit betreft, 
2. aandacht voor een andere opvatting van leesvaardigheid, in het bijzonder aandacht voor 

hogere-ordevaardigheden, 
3. experimenteren binnen het schoolexamen met verschillende opties voor toetsing van 

schrijfvaardigheid ten behoeve van standaardisering. 

Hieronder bieden we een aantal aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van de 
eindtoetsing. 

Aanbeveling 1 – Diversiteit aan teksten: ook fictionele/literaire teksten 
De tekst- en beeldwereld (ook digitaal) behelst ook narratieve, al dan niet fictionele en literaire 
teksten. We bevelen aan fictionele/literaire teksten op te nemen in het corpus examenteksten: 
die teksten bieden ook een beeld op de werkelijkheid, de condition humaine, en doen een beroep 
op genrespecifieke kennis29. Van leerlingen mag verwacht worden dat zij stilistische, 
interpretatieve en evaluatieve vragen over die teksten kunnen beantwoorden, en informatie uit 
die teksten vergelijkenderwijs kunnen verbinden met thema's uit andere vormen van 
communicatie. Dat zal leerlingen het best afgaan als de informatie uit de literaire/fictionele 
teksten en de andere bronnen contemporain zijn: feiten, verklaringen en beleving in 
samenhang30. 
NB. Het gaat uitdrukkelijk niet om het toetsen van het literaire analyseapparaat: het gaat om 
inhoud van de fictionele tekst.  

Aanbeveling 2 – Authentiek lezen: voorkennis of context 
Voor de lange termijn verdient het aanbeveling om te onderzoeken hoe de rol die voorkennis 
speelt bij leesvaardigheid een plek kan krijgen in de examinering. Het belang van voorkennis voor 
tekstbegrip is groot en wordt door zowel Hirsch (2006) als Willingham (2017) benadrukt. 
Willingham noemt een gebrek aan (voor)kennis zelfs als belangrijke factor voor de terugloop in 
leesvaardigheid binnen het Amerikaanse onderwijs en pleit er voor leerlingen teksten te laten 
lezen met een hoge informatiedichtheid om zo een kennisbasis op te bouwen. 

Om voorkennis binnen het examen een plek te geven, kan bijvoorbeeld het onderwerp of de 
onderwerpen van de examens van tevoren bekend gemaakt worden, opdat leerlingen de kans 
hebben in de aanloop naar het examen een kennisbasis over het onderwerp op te bouwen31. Ook 

                                                           
29 We tekenen daarbij aan dat het taalgebruik de interpretatie niet in de weg mag staan: dat is voor leerlingen sneller 
verouderd dan we als docenten schatten. Lees met leerlingen bijvoorbeeld Titaantjes, De Avonden, De donkere kamer 
van Damocles, en ervaar hoeveel woorden en uitdrukkingen leerlingen niet kennen. 
30 We denken dat het verbinden van de inhoud uit fictionele/literaire teksten en andere informatiebronnen een 
natuurlijk proces is, en dat de integratie van het literaire en het taalbeheersingsdeelcurriculum baat kan hebben bij 
dergelijke examens. 
31 Een voorbeeld van hoe dit gedaan wordt op basisschoolniveau is afkomstig uit British Columbia: een voorbereidende 
activiteit (https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/assessment/grade-

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/assessment/grade-7-collaboration-activities-sample.pdf


 

14 

zou gedacht kunnen worden aan een constructie vergelijkbaar met de examenonderwerpen van 
het vak geschiedenis, waar elke twee jaar een nieuw vakinhoudelijk onderwerp wordt gekozen 
waar een deel van het examen over zal gaan32. Dit zou de mogelijkheid kunnen bieden om ruimte 
te geven aan vakinhoudelijke onderwerpen33, maar we vinden het ook belangrijk dat een leerling 
in staat is om teksten over allerhande onderwerpen te begrijpen. Het belang van inhoudelijke 
voorbereiding is vooral dat leerlingen zo’n kennisniveau bereiken dat er vrij vergaande kritische 
beschouwingen kunnen worden gevraagd, en de tekst 'rijker' gelezen en begrepen kan worden, 
en leerlingen impliciete verwijzingen sneller begrijpen. 

Aanbeveling 3 – Integratie 
Leesvaardigheid en schrijfvaardigheid in het examen integreren is een derde aanbeveling voor de 
lange termijn. De integratie van schrijfvaardigheid in het centraal examen biedt goede 
mogelijkheden om de vaardigheden synthetiseren, evalueren en effectief gebruiken van 
informatie te toetsen. Het gaat hierbij om relatief korte schrijfopdrachten.  

Enkele voorbeelden: 

1. Door een korte synthese te schrijven kunnen leerlingen enerzijds laten zien dat ze informatie 
kunnen selecteren, organiseren, en structureren, en anderzijds dat ze in staat zijn correct te 
formuleren. Door leerlingen verscheidene bronnen aan te reiken en te vragen die bronnen in 
een nieuwe tekst te synthetiseren, kunnen ze laten zien of zij de bronnen hebben begrepen, 
en de informatie kunnen integreren in een coherente tekst. De complexiteit van die taken kan 
variëren afhankelijk van de mate waarin de inhoud van de bronnen convergeert, het aantal 
bronnen, het bestanddeel dat relevant is in de bron, en de schrijfopdracht. De opdracht kan 
ook variëren: van een representatieve synthese van de bronnen (een bronnenvervangende 
nieuwe tekst) tot een argumentatieve tekst met brongebruik (selectief brongebruik). 
Daarmee varieert ook het aandeel van de leesvaardigheid in de taakuitvoering.  

2. Een kritische evaluatieopdracht kan zich bijvoorbeeld richten op een vergelijking van teksten 
op basis van betrouwbaarheid of het gebruik van retorische middelen. Zo'n opdracht heeft 
dan een vakinhoudelijke inslag.  

3. Een bespreking van een korte literaire tekst/film (naar keuze), of een bewerking van een 
literaire tekst.  

Veel voorbeelden zijn te vinden in het buitenland: te denken valt aan het AQA-examen34 uit 
Engeland, maar ook in de Verenigde Staten (SAT-tests35) en Canada (OSSLT36) zijn (korte) 

                                                                                                                                                                                
7-collaboration-activities-sample.pdf) en een voorbeeldtoets 
(https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/assessment/gr7-fsa-sample-
response-booklet.pdf). 
32 We begrijpen goed dat wisselende thema's over examenjaren een probleem kan zijn voor de vergelijkbaarheid van 
examens over de jaren. De constante is echter het raamwerk van vaardigheden of cognitieve operaties die leerlingen 
moeten tonen, ongeacht het specifieke onderwerp die de bronnen bestrijken. 
33 De meesterschapsteams Nederlands pleiten in hun visie op het schoolvak ook voor meer vakinhoud. Zie: 
https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/Visie-Curriculum-Nederlands-
Meesterschapsteams-1.5-definitief.pdf (geraadpleegd op 05-03-2018). 
34 We baseren ons hier op een deel van het AQA-examen zoals SLO dit heeft uitgedeeld bij een bijeenkomst over 
schrijfvaardigheid. 
35 Een SAT practice test is te raadplegen via https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-practice-test-7.pdf 
(geraadpleegd op 10-02-2018). 
36 OSSLT: Ontario Secondary School Literacy Test (geraadpleegd op 10-03-2018, van 
http://www.eqao.com/en/assessments/OSSLT). 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/assessment/grade-7-collaboration-activities-sample.pdf
https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/Visie-Curriculum-Nederlands-Meesterschapsteams-1.5-definitief.pdf
https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/Visie-Curriculum-Nederlands-Meesterschapsteams-1.5-definitief.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-practice-test-7.pdf
http://www.eqao.com/en/assessments/OSSLT
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schrijfopdrachten opgenomen in examens met betrekking tot geletterdheid. In Nederland is 
ervaring opgedaan met zogenaamde syntheseteksten in 4, 5 en 6 vwo.37 

Onderzoek naar invoering van dergelijke examenvormen moet steeds de haalbaarheid voor 
leerling en docent bepalen. 

Aanbeveling 4 – Terugdringen van de te zware weging van leesvaardigheid in het 
examen: Balans weging schrijfvaardigheid en leesvaardigheid in het examen 
Wat zeker als aandachtspunt voor de lange termijn moet worden meegenomen is de weging van 
het onderdeel leesvaardigheid/argumentatieve vaardigheden binnen het gehele examen. De 
resultaten van de enquête wijzen uit dat een grote meerderheid van de docenten die weging nu 
te zwaar vindt. Op basis van de uitkomsten uit de bovengenoemde werkgroep scenario’s 
schrijfvaardigheid en na draagvlakonderzoek onder docenten, kan besloten worden of 
schrijfvaardigheid opgenomen kan worden in het CSE. Voor dat laatste zien we nu opties, maar er 
zullen er vast meer zijn: waarvan we er hier twee noemen:  

1. Twee zittingen van het CSE, de eerste bijvoorbeeld in januari, waarin schrijfvaardigheid wordt 
getoetst, deels geïntegreerd met leesvaardigheid (schrijven op basis van bronnen, en andere 
taken). De tweede zitting (traditioneel in mei) betreft leesvaardigheid, deels geïntegreerd met 
schrijfvaardigheid, omdat de formuleervaardigheid bij open vragen een rol speelt. Elke zitting 
telt voor 25% mee in het examencijfer, dus leesvaardigheid 25%, en schrijfvaardigheid 25%.  

2. Eén zitting, waarin schrijf- en leesvaardigheid geïntegreerd worden getoetst. Sommige 
leesvaardigheidsopdrachten zijn dan korte schrijfopdrachten, zoals hierboven al is uitgewerkt. 
Een enkele lang-antwoordvraag/essayvraag zal tot het repertoire behoren.  

  

                                                           
37 https://liftwritingresearch.com/materiaal/tekstschalen. 
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Bijlage 1: Resultaten enquête ‘Evaluatie examen Nederlands’ 
 
De onderstaande enquête is ontwikkeld door de Sectie Nederlands van Levende Talen en de 
docentengroep Nederlands Nu!. In de aanloop naar het schrijven van een advies over het examen 
Nederlands wilden de betrokken docenten testen of bepaalde ideeën die bij hen leefden ook 
gedeeld werden door collega-docenten Nederlands. In deze enquête stond een aantal ideeën 
over de rol van leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, tekst- en vraagsoorten binnen het examen 
centraal. We wilden onder meer aftasten of er draagvlak zou zijn voor het verminderen van het 
gewicht van leesvaardigheid en het opnemen van schrijfvaardigheid in het CE.  

Elke vraag werd ingeleid door een toelichting. Deze zijn in dit resultatenoverzicht niet 
opgenomen. 
 
Ingevuld door 1139 docenten: 
• Onderbouw (1 -2) vmbo   39 
• Bovenbouw (3-4) vmbo KB/BB  102 
• Bovenbouw (3-4) vmbo GL/TL  244 
• Onderbouw (klas 1,2, 3) havo/vwo  80 
• Bovenbouw havo/vwo   674 

 
Naast de kolom met de afzonderlijke percentages is in de onderstaande overzichten bij de kolom 
‘eens’ telkens het percentage voor het antwoord ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ opgeteld. 

1. In hoeverre ben je het eens met de wens om leesvaardigheid in het totaal van het 
eindexamencijfer (school- én centraal examen) terug te brengen tot 25%? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening) 

Eens 

Bovenbouw GL/TL 228 7-37-39-15 (2) 54 
Bovenbouw BB/KB 100 6-35-40-19 (0) 59 
Onderbouw vmbo 33 6-15-58-21 (0) 79 
Onderbouw havo/vwo 76 3-13-58-26 (0) 84 
Bovenbouw havo/vwo 654 6-20-46-26 (2) 72 

 
2. In hoeverre ben je het eens met de wens om schrijfvaardigheid met een vast gewicht, 

namelijk 25% deel uit te laten maken van het eindexamencijfer, los van de vraag of 
schrijfvaardigheid in het centraal of schoolexamen getoetst wordt? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening)  

Eens 

Bovenbouw GL/TL 213 0-8-66-25 (1) 91 
Bovenbouw BB/KB 94 2-4-65-28 (1) 93 
Onderbouw vmbo 31 3-0-58-39 (0) 97 
Onderbouw havo/vwo 74 0-1-47-51 (0) 98 
Bovenbouw havo/vwo 636 2-6-56-33 (1) 89 
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3. In hoeverre ben je het eens met de wens om schrijfvaardigheid voor 25% op te nemen in 
schoolexamen? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening)  

Eens 

Bovenbouw GL/TL 210 2-10-54-32 (2) 86 
Bovenbouw BB/KB 93 0-13-54-32 (1) 86 
Onderbouw vmbo 30 0-7-57-37 (0) 94 
Onderbouw havo/vwo 71 0-4-38-52 (6) 90 
Bovenbouw havo/vwo 606 2-6-45-44 (3) 89 

 
4. In hoeverre ben je het eens met de wens om schrijfvaardigheid voor 25% op te nemen in 

centraal examen 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening)  

Eens 

Bovenbouw GL/TL 210 2-17-56-3 (4) 59 
Bovenbouw BB/KB 91 1-16-60-21 (1) 74 
Onderbouw vmbo 31 0-10-55-35 (0) 90 
Onderbouw havo/vwo 74 3-16-46-27 (8) 73 
Bovenbouw havo/vwo 618 16-26-37-16 (5) 53 

 
5. Als er geen tweede correctie is, in hoeverre ben je het dan eens met de wens om 

schrijfvaardigheid op te nemen in het centraal examen? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening)  

Eens 

Bovenbouw GL/TL 209 6-29-41-21 (3) 62 
Bovenbouw BB/KB 92 3-18-55-22 (1) 77 
Onderbouw vmbo 31 0-42-42-16 (0) 58 
Onderbouw havo/vwo 73 18-34-25-16 (7) 41 
Bovenbouw havo/vwo 628 17-36-31-12 (3) 43 

 
6. Als er wel tweede correctie is, in hoeverre ben je het dan eens met de wens om 

schrijfvaardigheid op te nemen in het centraal examen? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening)  

Eens 

Bovenbouw GL/TL 209 4-11-56-27 (3) 83 
Bovenbouw BB/KB 92 2-18-54-22 (3) 76 
Onderbouw vmbo 31 3-3-71-23 (0) 94 
Onderbouw havo/vwo 73 1-23-41-30 (4) 71 
Bovenbouw havo/vwo 628 21-27-38-12 (3) 50 
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7. In hoeverre ben je het eens met de wens om de kwaliteit van het 
schrijfvaardigheidsexamen steekproefsgewijs te toetsen? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening)  

Eens 

Bovenbouw GL/TL 204 8-25-40-24 (2) 64 
Bovenbouw BB/KB 88 10-16-45-23 (6) 68 
Onderbouw vmbo 31 6-23-52-16 (3) 68 
Onderbouw havo/vwo 72 7-18-42-29 (4) 71 
Bovenbouw havo/vwo 620 12-20-42-19 (6) 61 

 
8. In hoeverre ben je het eens met de wens om ruimte te geven aan het schrijfproces binnen 

het centraal examen schrijfvaardigheid? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening) 

Eens 

Bovenbouw GL/TL 201 7-26-42-14 (10) 56 
Bovenbouw BB/KB 86 5-30-34-23 (8) 57 
Onderbouw vmbo 31 6-23-42-23 (6) 65 
Onderbouw havo/vwo 72 3-21-40-24 (13) 64 
Bovenbouw havo/vwo 618 14-27-36-16 (7) 52 

 
9. In hoeverre ben je het eens met de wens om de inhoud van de teksten te beperken tot de 

inhoud van het vak Nederlands? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening) 

Eens 

Bovenbouw GL/TL 197 23-45-18-8 (7) 26 
Bovenbouw BB/KB 84 27-39-26-2 (4) 28 
Onderbouw vmbo 31 19-58-13-0 (10) 13 
Onderbouw havo/vwo 71 14-45-27-10 (4) 37 
Bovenbouw havo/vwo 613 18-40-24-12 (6) 36 

 
10. In hoeverre ben je het eens met de wens om de samenvatting in de vorm van de geleide 

samenvatting in het huidige examen vmbo kb/gt/tl eruit te halen. 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening)  

Eens 

Bovenbouw GL/TL 196 5-30-32-28 (5) 60 
Bovenbouw BB/KB 82 6-16-35-33 (10) 68 
Onderbouw vmbo 31 0-13-48-32 (6) 80 
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11. In hoeverre ben je het eens met de wens voor meer variatie in tekstsoorten en 
tekstvormen? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening) 

Eens 

Onderbouw havo/vwo 71 1-6-31-58 (4) 89 
Bovenbouw havo/vwo 612 3-15-53-24 (5) 77 

 
12. In hoeverre ben je het eens met de wens om meer vragen op het gebied van evalueren van 

teksten in de centrale examens op te nemen? 
 Respondenten Percentages 

van oneens naar eens; 
(percentage geen mening) 

Eens 

Onderbouw havo/vwo 71 0-7-42-37 (14) 79 
Bovenbouw havo/vwo 611 3-16-52-24 (5) 76 

 
Vraag 13 inventariseerde of docenten Nederlands de voorkeur gaven aan een 
vernieuwingscommissie of dat ze binnen de huidige kaders naar verbetering wilden zoeken. De 
meerderheid gaf de voorkeur aan een vernieuwingscommissie. Door de instelling van de 
ontwikkelgroepen van Curriculum.nu is deze uitkomst nu niet meer relevant. 
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Bijlage 2: Voorbeeldvragen 
De voorbeeldvragen die we hieronder in deze bijlage hebben opgenomen, zijn afkomstig uit 
bestaande toetsen. We hebben ten eerste vragen opgenomen uit de examens Nederlands havo 
en vwo van 2017, wanneer ze een goed voorbeeld zijn van een van de vaardigheden. We 
betrekken het antwoordmodel hier niet bij. Daarnaast komt er materiaal uit de voorbeeldopgaven 
van PISA 200938, waarvan we ons uiteraard realiseren dat het om vragen gaat voor een ander – 
jonger – publiek. Het gaat dan ook niet zo zeer om de letterlijke vraag, maar wel om het 
voorbeeld bij een bepaalde vaardigheid. Ook komt er materiaal uit een SAT practice test uit de 
Verenigde Staten39. Het gaat om een oefenexamen gemaakt door The College Board, de 
organisatie die de SAT-tests organiseert. We mogen er dus vanuit gaan dat deze oefenexamens 
representatief zijn voor de echte examens. De vragen in de SAT-tests zijn allemaal 
meerkeuzevragen. Ook hier geldt: we gebruiken de vragen als voorbeeld om hun inhoud, niet per 
se omdat het meerkeuzevragen zijn. 

  

                                                           
38 Voorbeeldopgaven PISA 2009, geraadpleegd via 
http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/deelname_int_onderzoek/pisa/voorbeeldopgaven 
(10-02-2018) 
39 Geraadpleegd via: https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-practice-test-7.pdf (10-02-2018) 

http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/deelname_int_onderzoek/pisa/voorbeeldopgaven
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-practice-test-7.pdf
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VOORBEELDVRAGEN BIJ DIVERSE BRONNEN 

Vraag 20 uit de SAT practice test is een vraag waarbij leerlingen informatie in een tabel moeten 
begrijpen. 
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VOORBEELDVRAGEN BIJ ‘ZOEKEN EN SELECTEREN VAN INFORMATIE’ 

VWO 2017-1, vraag 1 en 3 

 

Havo 2017-I, vraag 4 
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VOORBEELDVRAGEN BIJ ‘ANALYSEREN’ 

Havo 2017-I, vraag 7 

 

VWO 2017-1, vraag 29 

 

Vraag 23 uit de SAT practice test. Hier wordt gevraagd naar de betekenis van een tekstgedeelte / 

naar de keuze van de auteur om iets op deze manier te verwoorden. 
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VOORBEELDVRAGEN BIJ ‘INTERPRETEREN’ 

VWO 2017-1, vraag 34 (zie ook vraag 2, 31, 32) 

 

Havo 2017-I, vraag 22 (zie ook vraag 16 en 33) 

 

 

Vraag 24 uit de SAT practice test vraagt om vanuit de tekst iets af te leiden over de keuzes die de 
auteur gemaakt heeft in het onderzoek dat beschreven wordt in de tekst. 
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Vraag 26 uit SAT practice test 7. Het gaat om een vraag naar de intentie van de auteur om 
bepaalde informatie te noemen in de tekst. 

 

 

Deze laatste voorbeeldvraag bij ‘interpreteren’ is afkomstig uit de voorbeeldvragen van PISA 
2009. PISA geeft aan dat het hier om de vaardigheden ‘integreren’ en ‘interpreteren’ gaat. 
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VOORBEELDVRAGEN BIJ ‘EVALUEREN’ 

Deze eerste voorbeeldvraag bij ‘evalueren’ is afkomstig uit de voorbeeldvragen van PISA 2009. 
PISA geeft aan dat het hier om de vaardigheden ‘reflecteren’ en ‘waarderen’ gaat. 

 

Ook deze tweede voorbeeldvraag betreft de vaardigheid ‘evalueren’, waarbij de leerling oog moet 
hebben voor de bedoeling van de auteur. PISA geeft wederom aan dat het hier om de 
vaardigheden ‘reflecteren’ en ‘waarderen’ gaat. 
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Vraag 21 uit de SAT practice test is een vraag waarbij leerlingen echt kritisch moeten nadenken: 
welke informatie heb ik nodig om het citaat uit de tekst te kunnen evalueren? (Met andere 
woorden: welke informatie ontbreekt in de tabel.) 
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VOORBEELDVRAGEN BIJ ‘SYNTHETISEREN’ 

VWO 2017-1, vraag 37 

 

Havo 2017-I, vraag 29 
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VOORBEELDVRAGEN BIJ ‘EFFECTIEF GEBRUIKEN VAN INFORMATIE’ 

Vraag 13 uit SAT practice test 7 is interessant, omdat leerlingen hun antwoord bij de vraag ervoor 
moeten ondersteunen door een citaat te geven dat hun antwoord het beste bewijst. Dergelijke 
vragen komen vaker voor in dit oefenexamen.
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