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Vandaag 
 
• Opdracht Cito 
• Aandachtspunten lezen A2 
• Werkwijze Cito 
• Discussie 
• Korte toelichting wijzigingen Schrijven 



Opdracht Cito 
Ontwikkelen nieuwe leesexamens A2 
Nog steeds: 25 items, afnameduur 65 minuten 
8 tot 10 functionele teksten, ieder met  

2 à 3 meerkeuzevragen met afwisselend  
3 of 4 antwoordmogelijkheden 



Start: focus op aandachtspunten Lezen 
Inburgeringsexamen 
Slagingspercentage is lager dan bij de andere examenonderdelen 
 
Mogelijke oorzaken: 
• Onderdeel Lezen: lastig onderdeel  
• Veel verschillende onderwerpen 
• Toetsvorm 
• Lengte teksten 
• Beroep op vloeiendheid 
• Beroep op woordenschat en domein-specifieke kennis 



Aandachtspunten Lezen A2 
• Raamwerk:  

Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke 
voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse 
teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen. Kan 
korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 

• Maar: hoe operationaliseer je dit in een examen? 
• Nog belangrijker: hoe stel je in een examen vast of een 

kandidaat dit niveau beheerst? 



Lezen A2: toetsen van begrip 
Aandachtspunten bij een NT2-leerder: 
 Vloeiendheid 
 Woordenschat 
 Domein-specifieke kennis 



Knelpunten / beperkingen 
• Brede doelgroep! Van alfa naar geschoold 
• Beperkte afnametijd: slechts 25 vragen 
• 3 domeinen: Dagelijks leven, Werk, Opleiding. Breed! 
• 2 à 3 vragen per tekst, dus 8-10 teksten, grote leeslast 
• Digitale afname, meerkeuze 
• Realistisch, maar niet authentiek 

 



Aandachtspunten Cito 
 Korte(re) teksten! 
 Veel onervaren lezers, lezen altijd hele tekst 
 Functionele vragen: focus op begrijpend lezen 
 Andere verdeling domeinen, meer dagelijks leven 
 Aansluiten bij bekend verwachte onderwerpen (vooral voor Werk 

en Opleiding) 
 Zo min mogelijk cultureel bepaald 



Werkwijze Cito 
Wat Wie 
Constructie teksten en items Constructiegroep (externen): inhoudelijk 

deskundig en ervaring met de doelgroep, onder 
leiding van toetsdeskundige Cito 

Screening Toetsdeskundigen Cito 
Feedback en advies Adviescommissie (inhoudelijk deskundig) 
Eventuele aanpassing Toetsdeskundigen Cito 
Vaststelling Adviescommissie 
Pretestfase Cito 
Standaardsetting Experts uit het veld 



Discussie 
• Herkent u de problemen? 
• Herkent u de aandachtspunten? 
• Wat vindt u van de aanpak? 



En dan nog: schrijven 
Aanvulzinnen eruit 
4 schrijfopdrachten 
Nieuwe opdracht: Vrij Schrijven 
Verlenging afnameduur naar 40 minuten 



Bedankt voor uw aandacht! 
 
 
 

  
 


	Dianummer 1
	Vandaag�
	Opdracht Cito
	Start: focus op aandachtspunten Lezen Inburgeringsexamen
	Aandachtspunten Lezen A2
	Lezen A2: toetsen van begrip
	Knelpunten / beperkingen
	Aandachtspunten Cito
	Werkwijze Cito
	Discussie
	En dan nog: schrijven
	Dianummer 12

