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Inhoud 

• Voorstellen 

• Rondje verwachtingen/vragen 

• Waar vallen NT2’ers op uit in het mbo-hbo? 

• Waarop beoordeelt u schrijven? 

• Hoe wordt schrijven beoordeeld in het Staatsexamen (en in de TOA-toetsen)? 

• Hoe ziet de uitslag eruit? 

• Wat kun je met de uitslag doen? 

• Feedback geven algemeen 

• Afsluiting 

1-7-2016 2 



Rondje verwachtingen/vragen 

Snel rondje: 

• Wat is je achtergrond? 

• Waarom zit je hier, welke verwachtingen of vragen heb je over beoordelen? 
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Waar vallen NT2’ers op uit in het mbo-hbo? 

• Wat denken jullie? 

 

• Opleidingen: structuur/coherentie, formuleringen, grammatica, spelling 

 

• Staatsexamens: vooral zwak in grammatica, taken worden gestructureerd 
aangeboden (geen schrijfplan nodig) 

1-7-2016 4 



Waarop beoordeelt u bij schrijven? 

• Inventarisatie plenair 

 

• Staatsexamen (niveau B1 en B2):  
• Adequaatheid/begrijpelijkheid 
• Grammaticale correctheid 
• Spelling 
• Samenhang 
• Woordgebruik  
• (Opbouw  > Pr. II) 
• (Taalverzorging > Pr. II) 

 
• Andere (diagnostische) beoordelingsmodellen: 

• TOA-toetsen + ISK-taalportfolio NT2 > gebaseerd op het ERK 
• Inhoud 
• Coherentie 
• Woordenschat/woordgebruik 
• Toon en register 
• Grammaticale correctheid 
• Spelling en interpunctie  

 

 Bekijk de twee beoordelingsmodellen: wat zijn volgens u de voor- en nadelen van elk model? 
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Een opgave beoordelen met een beoordelingsmodel 

• Kies (evt. in tweetallen) met welk model u wilt beoordelen > Staatsexamen of 
TOA 

 

• Lees de opdracht en uitwerking en vul het beoordelingsmodel in 

 

• Wat is uw conclusie? 
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Welke uitslag bij de Staatsexamens? 

Te behalen punten Staatsexamen I (vb. ex. 2013) 
 

Totaal inhoudsaspecten:  36 
• Adequaatheid/begrijpelijkheid 27 

• Samenhang    4  

• Woordgebruik   5  

 

 

Totaal vormaspecten:   27 
 Grammaticale correctheid  22 

 Spelling    5 

 

 

Totaal aantal opdrachten: 16 

 

Maximumscore:    63 punten 

Cesuur (laagste voldoende)  38 punten 

 

Te behalen punten Staatsexamen II ( vb. ex. 2012) 
 

 

Totaal inhoudsaspecten:  42 
• Adequaatheid/begrijpelijkheid 24 

• Samenhang    6  

• Woordgebruik   6 

• Opbouw    6  

 

 

Totaal vormaspecten:   22 
 Grammaticale correctheid  16 

 Spelling    6 

 

Totaal aantal opdrachten: 12 

 

Maximumscore:    64 punten 

Cesuur (laagste voldoende)  40 punten 
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Uitslag bij TOA (en taalportfolio) 

Indicatie van ERK-niveau per beoordelingsaspect, geen cijfer 
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Wat kun je met de uitslag doen? 

• Geef cursisten vooraf inzicht in het beoordelingsmodel en spreek af waarop je bij deze 
opdracht gaat focussen (alleen inhoud, alleen spelling etc.)  

 

• Geef de uitgewerkte opdracht terug, al dan niet nagekeken met een correctiemodel 
(met symbolen) en laat hem reviseren (al dan niet in tweetallen) 

 

• Inventariseer op individueel én groepsniveau waar de grootste problemen zitten > 
gedeelde problemen klassikaal bespreken 

 

• Laat de cursist zijn schrijfproducten verzamelen in een taalportfolio, zodat zichtbaar 
wordt waar hij/zij vooruitgaat of nog aan moet werken  
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Feedback geven op schrijven algemeen 

Denk van tevoren na over de volgende punten: 
• Welke beoordelingsaspecten voor schrijven zijn belangrijk voor mijn cursisten (in het 

algemeen)? 
 

• Op welke beoordelingsaspecten ga ik focussen bij deze opdracht en/of deze persoon? Verschilt 
dit per opdracht? 

 
• Wanneer en hoe geef ik cursisten inzicht in het beoordelingsmodel en het evt. correctiemodel 

(met symbolen)? 
 

• Wie geeft er feedback? Docent, medecursist? Op welke manier? 
 

• Moeten cursisten standaard de beoordeelde opdrachten herschrijven?  
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Nuttige websites voor voorbeelden 

• https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nt2  

 

• http://taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands  
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Afsluiting 

Schrijf voor uzelf op: 

- Wat heb ik van deze workshop opgestoken? 

- Wat ga ik volgende week (anders) doen met wat ik hier gezien/geleerd heb? 

 

Mondeling: 

Vat in 1 woord samen wat u aan deze workshop hebt gehad 
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Vragen? 

 

Judith Richters 

jrichters@bureau-ice.nl 

06-29032886  
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