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Rondje verwachtingen/vragen 

Snel rondje: 

• Aan welke (niveau)groepen geef je les? 

• Met welke verwachtingen of vragen over het Staatsexamen NT2 Schrijven zit je 
hier? 
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Afnamecondities examen Schrijven 

• Op een DUO-locatie: Amsterdam, Rotterdam, Rijswijk, Eindhoven, Zwolle 
• Oproepbrief met examennummer en geldige legitimatie meenemen! 
• Alleen bepaalde woordenboeken toegestaan: zie 

https://www.staatsexamensnt2.nl/item/examen_doen  
 

• Examen is digitaal en bestaat uit 2 delen (A en B)  
• Elk deel duurt 1 uur, tussendoor een kwartier rust (geen pauze)  
• Tijdsplanning belangrijk, kandidaten op trainen!   

 
• Per examen verschillende opdrachten 
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Beoordelingsproces examens 

• Wk 1: In de week van het examen stuurt DUO op vrijdag de examenbestanden 
naar Bureau ICE 

• Wk 2: Op maandag wordt gecontroleerd of alle bestanden in orde zijn en of er 
bijzonderheden bij de afnames waren > overleg met DUO 

• Wk 2: vanaf vrijdag 12.00 uur beoordelaars aan het werk tot woensdag 24.00 
uur 

• Wk 3 en 4: Op donderdag controle beoordelingen en logboeken en evt. acties 
(o.a. 3e beoordeling > week erna klaar) 

• Wk 5: berekening uitslagen door Bureau ICE > naar CvTE voor akkoord > naar 
DUO > uitslag naar kandidaat  
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Type opdrachten Schrijven programma I 

Deel A (60 minuten): 

- 10 zinnen (aanvulzinnen, tussenvoegzinnen) 

- 3 opdrachten aanvultaken: brief, tekst of formulier 

 

Deel B (60 minuten): 

3 korte teksten (brief, procestaak, tabeltaak) 
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Type opdrachten Schrijven programma II 

Deel A (60 minuten): 

- 4 zinnen  

- 1 korte tekst 

- 1 middellange tekst  

 

Deel B (60 minuten): 

- 4 zinnen 

- 1 korte tekst 

- 1 middellange tekst  
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Opdracht  

• Je krijgt een voorbeeldexamen voor Schrijven I of II 

• Bekijk in tweetallen de opdrachten en bepaal wat voor type teksten er 
geschreven moeten worden, kijk ook naar het doel van de tekst  

• Bespreek met elkaar wat voor jouw cursisten evt. een moeilijk type taak is en 
hoe je hen daar het beste op kunt voorbereiden   

 

• Plenair uitwisselen  
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Type teksten 

Schrijven I: 

• Zinnen > aanvulzinnen en tussenvoegzinnen > veel inversie en voegwoorden  

• Deelschrijftaak > formulier, brief aanvullen, tekst aanvullen  

• Korte taak > brief, proces, tabel (veel met plaatjes) > informeren, overtuigen  

 

Schrijven II: 

• Zinnen > aanvulzinnen en tussenvoegzinnen > veel inversie en (moeilijkere) voegwoorden  

• Korte taak > brieven, tabellen, grafieken, minder proces > doel: overtuigen, informeren 

• Middellange taak > stuk voor de krant, rapportages, artikelen, klachtenbrief, folderteksten 
etc. > onderbouwen, informeren 
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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) 
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Waarop beoordeelt u zelf bij schrijven? 

• Inventarisatie plenair 
 

• Staatsexamen (niveau B1 en B2):  
• Adequaatheid/begrijpelijkheid 

• Grammaticale correctheid 

• Spelling 

• Samenhang 

• Woordgebruik  

• (Opbouw  > Pr. II) 

• (Taalverzorging > Pr. II) 
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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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Beoordelingsmodel zinnen  

• Adequaatheid > staat precies beschreven in beoordelingsmodel 

 

• Grammatica > je mag geen enkele fout maken, behalve de/het-fouten, dus: 

• Niet teveel/te lange zinnen schrijven (geldt ook voor teksten) 

• Oefenen op inversie 

• Oefenen met voegwoorden, vooral de betekenis  
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Beoordelingsmodel overige taken (Schrijven I) 

• Adequaatheid > specifiek beschreven. Als je 0 punten geeft, beoordeel je niet 
meer op overige criteria  

• Grammatica > fouten mogen, worden beoordeeld in relatie tot omvang van de 
tekst (nauwelijks fouten, enkele, veel) 

• Spelling > idem 

• Samenhang > wel of geen samenhang 

• Woordgebruik > adequaat of niet  
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Beoordelingsmodel middellange taken (Schrijven II) 

• Adequaatheid 
• Grammatica  
• Spelling 
• Samenhang 
• Woordgebruik 
 
Extra: 
• Opbouw van de tekst > logisch of niet 
• Taalverzorging (niet in papieren voorbeeldexamens) > helder en passend + 

adequaat leestekengebruik  
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Opdracht: beoordelingsmodellen bekijken  

• Bekijk in groepjes de beoordelingsmodellen bij het examen dat je bekeken hebt 
en formuleer eventuele vragen 

 

• Plenair vragen bespreken 
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Nuttige websites 

• https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nt2 > alle informatie en digitale 
voorbeeldexamens 

 

• http://erknederlands.org/sites/erknederlands_v2/illustratiebank/client/ > 
voorbeelden van uitwerkingen op B1- en B2-niveau 

 

• Vanaf oktober: http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/ voor digitale 
oefenexamens in Facet 
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Afsluiting 

Schrijf voor uzelf op: 

- Wat heb ik van deze workshop opgestoken? 

- Wat ga ik volgende week 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  

19 24-5-2017 

mailto:jrichters@bureau-ice.nl
mailto:jrichters@bureau-ice.nl
mailto:jrichters@bureau-ice.nl

