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De dilemma’s 
van een taalassessor

W
ar

ne
r 

Bo
er

Instellingsexamens Nederlands in het mbo
al vier jaar is Warner boer docent 

nederlands in het mbo en nog 
steeds doet hij elke week wel iets 

voor het eerst. Zo beoordeelde hij 
eind mei voor het eerst examens 

nederlands. Dat leek hem in eerste 
instantie niet heel erg spannend: de 

examencommissies hadden al 
besloten dat ze de examens van 
bureau iCe zouden inzetten, hij 

heeft (het grootste deel van) een 
opleiding taalwetenschap gedaan, 

komt uit een bijzonder talig gezin, 
heeft een algemene assessoren-

training en – samen met zijn 
collega’s – een taalassessoren-

training gevolgd, is aardig ingelezen 
op meijerink, en hij geeft ook nog 

eens ‘gewoon’ nederlandse les. 
Wat kon hem nou gebeuren? 

Hiernaast zijn verslag.

 De term diLemma duidt gewoonlijk 
een keuze aan uit twee of meer alter-
natieven die even (on)aantrekkelijk 
zijn. De keuze kan daarom niet op al-
leen logische basis gemaakt worden. 
De weg uit een dilemma is dan ook 
vaak een zeer persoonlijke keuze. 
(Wikipedia.nl)

De setting
Afgelopen	schooljaar	hebben	we	op	
onze	locatie	in	Leusden	voor	het	eerst	
generieke	examens	Nederlands	afge-
nomen.	Het	ging	om	zo’n	600	deel-
nemers	die	een	examen	lezen,	luiste-
ren	en	schrijven	moesten	doen.	Deel-
nemers	van	dertien	verschillende	op-
leidingen	(zoals	installatietechniek,	
bouw,	vervoer,	brood	en	banket,	ui-
terlijke	verzorging),	van	de	cohorten	
2007	tot	en	met	2010,	eindtermge-
richt	en	cgo.	Dat	moest	onder	hoge	
tijdsdruk,	en	er	kwam	nog	heel	wat	
meer	bij	kijken	dan	we	dachten.	In	
dit	artikel	beschrijf	ik	de	dilemma’s	
die	ik	heb	ervaren	bij	het	organiseren	
en	beoordelen	van	deze	instellings-
examens	Nederlands.

De dilemma’s
Dilemma: Welke toetsen van bureau iCe 
zetten we in?
Onze	examencommissies	hadden	be-
sloten	dat	we	toetsen	van	ICE	gingen	
gebruiken.	Maar	ICE	biedt	via	de	
TOA	heel	veel	toetsen	aan.	En	je	mag	
en	moet	dus	keuzes	maken	om	daar-
uit	de	geschikte	toetsen	te	halen:	wel	
of	niet	kwalificerend,	voor	welke	
doelgroep,	toetsen	op	één	niveau	of	
op	twee	niveaus,	raamwerk	of	
meijerink,	is	het	de	eerste	of	tweede	
toets	van	een	deelnemer?	Elke	keuze	
is	ook	een	kans	om	een	fout	te	maken	
–	zeker	als	het	onder	hoge	tijdsdruk	
gaat	en	je	in	je	eentje	die	keuzes	
maakt.	De	inspectie	zegene	de	greep.

Dilemma: gaan we het nieuwe domein 
Taalverzorging apart toetsen?
Nee.	Althans,	niet	apart.	We	zijn	er	
op	advies	van	ICE	vanuit	gegaan	dat	
een	deelnemer	alleen	dan	het	niveau	
voor	sCHrijven	kan	halen	als	zijn	
taalverZorging	ook	op	niveau	is.

Dilemma: Hoe leg je de resultaten voor 
het nieuwe domein Taalverzorging vast?
Ah,	dit	dilemma	hebben	we	net	zelf	
gecreëerd,	door	taalverZorging	niet	
apart	te	toetsen.	Ons	leerlingvolg-
systeem	vraagt	wel	om	een	resultaat	
voor	dit	domein.	Registreren	we	dan	
het	niveau	dat	behaald	is	in	de	schrijf-
toets	of	ga	je	toch taalverZorging 
apart	toetsen?

Dilemma: gaan we werken met niet-
goedgekeurde toetsen?
De	CEF-toetsen	van	ICE	waren	al	

Beoordeling Bij ToA ToeTsen iCe

bij de toetsen van bureau iCe worden 
de onderdelen lezen en luisTeren onli-
ne afgenomen en digitaal nagekeken. 
Het onderdeel schrijven wordt online 
gemaakt en door een mens beoor-
deeld, maar ook online. bij bijvoor-
beeld schrijven 2F moeten deelnemers 
vier korte teksten produceren: een 
blogbericht over een avontuurlijke reis, 
een oproep om stagiaires te werven 

voor het bejaardenhuis waar je werkt, 
een advertentie op MarkTplaaTs en een 
e-mail over je stage in het buitenland. 
De beoordeling gebeurt in dertien 
stappen waarbij de beoordelaar meer-
keuzevragen krijgt over de teksten van 
de deelnemer, zoals over het gebruik 
van voegwoorden, toon en register, 
woordenschat en spelling. uiteindelijk 
geeft het systeem een eindoordeel: ‘2f’ 
of ‘Lager dan 2f’.
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wel	goedgekeurd	door	de	inspectie,	
de	meijerink-toetsen	nog	niet.	Er	
toch	mee	werken,	er	op	vertrouwend	
dat	het	wel	goed	komt?	Ja.	(En	het	
kwam	gelukkig	goed;	ze	zijn	inmid-
dels	goedgekeurd.)

Dilemma: gaan we als taaldocenten alles 
zelf doen?
Klassiek	is	om	zelf	de	examens	te	orga-
niseren:	plannen,	indelen,	voorberei-
den	met	je	deelnemers,	en	–	in	dit	ge-
val	digitaal	–	klaarzetten,	instructie	ma-
ken,	afnemen,	nakijken,	registreren	en	
rapporteren.	En	nu	dus	ook	600	exa-
mendeelnemers	in	het	systeem	(laten)	
zetten,	toetsen	toewijzen,	inloggege-
vens	gepersonaliseerd	uitdraaien,	enzo-
voorts.	Gelukkig	hebben	wij	een	colle-
ga	op	het	examenbureau	–	zo	iemand	
noemen	wij	een	Fred:	die	Functionaris	
Regelt	’t	Efficiënt	en	Degelijk	–	die	
het	overgrote	deel	van	de	praktische	
organisatie	op	zich	nam,	tot	en	met	het	
regelen	van	surveillanten.	Dat	scheelt.

Dilemma: Hoe goed bereid je je zelf voor 
op de examens?
Digitaal	examineren	heeft	grote	voor-
delen:	je	loopt	niet	met	stapels	papier	
te	sjouwen,	er	kunnen	geen	examen-
opgaven	onder	het	kopieerapparaat	
blijven	liggen,	je	kunt	heel	snel	zien	
hoeveel	deelnemers	nog	beoordeeld	
moeten	worden,	en	je	hoeft	geen	re-
sultaten	in	te	voeren	(met	kans	op	
typefouten).	Het	vraagt	echter	wel	
veel	voorbereiding	–	zie	vorige	di-
lemma.	En	je	moet	met	het	systeem	
leren	werken.	Gelukkig	biedt	ICE	
workshops	en	trainingen	aan	over	het	

gebruik	van	hun	materiaal.	Maar	het	
was	inmiddels	al	mei,	dus	kozen	we	
voor	wat	ik	noem	de	autodidactische	
weg.	Doe	mij	een	inlogcode,	en	gaan!

Dilemma: Hoeveel moeite doen we om 
fraude te voorkomen?
De	toetsen	moeten	gedurende	een	
bepaalde	periode	worden	opengesteld	
voor	deelnemers.	Individueel	open-
zetten	zou	erg	veel	tijd	kosten,	en	
geeft	kans	op	fouten	en	gedoe.	We	
hebben	daarom	de	toetsen	voor	alle	
deelnemers	twee	maanden	opengezet.	
Om	mogelijke	fraude	te	voorkomen	
(van	deelnemers	die	thuis	met	hulp	de	
toets	zouden	maken)	hebben	we	er-
voor	gezorgd	dat	de	toetsen	alleen	ge-
maakt	kunnen	worden	vanaf	de	
schoolcomputers.

Dilemma: Hoe bepaal je wie er examen 
moeten en mogen doen?
We	hebben	geen	aparte	procedure	
voor	de	taalexamens,	en	onze	dertien	
opleidingen	hanteren	verschillende	
procedures	voor	hun	vakexamens.	
We	hebben	daarom	alle	slb’ers	ge-
vraagd	om	door	te	geven	wie	er	voor	
of	net	na	de	zomervakantie	wilde	di-
plomeren.	Die	deelnemers	hebben	we	
ingepland	en	uitgenodigd.	Dat	had	
onder	andere	tot	gevolg	dat	er	ook	
deelnemers	zijn	uitgenodigd	die	nog	
geen	examen	hoefden	te	doen,	en	dat	
deelnemers	die	wel	examen	moesten	
doen,	niet	zijn	uitgenodigd.

Dilemma: moeten we deelnemers inhou-
delijk voorbereiden op de examens?
Dat	hebben	we	niet	gedaan.	We	heb-

ben	ze	wel	verteld	dat	ze	examen	Ne-
derlands	moeten	doen,	en	we	hebben	
ze	uiteraard	laten	weten	waar	en	wan-
neer.	Maar	gezien	de	korte	aanloop-
tijd,	en	doordat	de	meeste	deelnemers	
geen	Nederlandse	les	en	dus	geen	do-
cent	Nederlands	hadden,	is	de	inhou-
delijke	voorbereiding	zeer	beperkt	ge-
bleven.

Dilemma: Vertel je deelnemers dat ze niet 
kunnen zakken op nederlands?
Ja,	dat	vragen	ze	toch	wel.	De	een	of	
andere	onverlaat	heeft	ooit	bedacht	
dat	in	de	opbouwperiode	naar	beter	
taalonderwijs	deelnemers	wel	een	exa-
men	Nederlands	moeten	afleggen,	
maar	dat	ze	er	niet	op	kunnen	zakken.	
En	andere	onverlaten	hebben	dat	goed	
gevonden.	Een	slechtere	dienst	had-
den	ze	de	status	van	Nederlands	niet	
kunnen	leveren,	want	het	hoort	nu	bij	
de	vakken	waar	je	toch	niet	op	kunt	
zakken.	Het	dilemma	van	de	deelne-
mer:	sluit	ik	na	de	eerste	vraag	het	
programma	weer	af,	waarmee	ik	aan	
mijn	examenverplichting	heb	voldaan?	
Of	doe	ik	mijn	best?	Ik	schat	dat	meer	
dan	80%	van	onze	deelnemers	(toch)	
zijn	best	erop	heeft	gedaan.

Dilemma: Vertrouw ik op het oordeel van 
het systeem?
Examens	moeten	valide	en	betrouw-
baar	zijn:	meten	we	wat	we	moeten	
meten,	en	meten	we	dat	op	de	juiste	
manier?	Natuurlijk	weet	ik	als	profes-
sional	het	antwoord	daarop	zelf	het	
beste.	Meestal.	Denk	ik.	Maar,	ga	ik	
hier	vertrouwen	op	de	kwaliteit	van	
het	ICE,	het	oordeel	van	de	onder-
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wijsinspectie	én	de	keuze	van	de	exa-
mencommissies?	Of	ga	ik	toch	eerst	
het	examen	langs	mijn	eigen	meetlat	
leggen	voordat	ik	het	ga	afnemen?	

Dilemma: Kan ik deze taaluiting beoorde-
len?
We	kennen	allemaal	wel	het	voor-
beeld	van	de	leerling	die	een	opstel	
moest	schrijven	met	als	titel	wat is 
lef? Dat	opstel	bevatte	drie	woorden:	
‘Dit	is	lef.’	Gelukkig	heeft	ICE	twee	
veel	voorkomende	problemen	bij	het	
nakijken	van	taal	voor	mij	opgelost.	
Leesbaarheidsproblemen	ben	ik	dank-
zij	het	digitaal	toetsen	nog	niet	tegen-
gekomen.	En	een	ander	punt	is	dat	je	
voldoende	taalaanbod	moet	hebben	
om	de	kwaliteit	ervan	te	beoordelen;	
als	iemand	zijn	mond	houdt,	weet	je	
niet	hoe	goed	hij	kan	spreken.	De	
eerste	vraag	die	het	systeem	aan	mij	
stelt	-	dus	vóór	de	taalinhoudelijke	be-
oordeling	-	is	of	de	deelnemer	80%	of	
meer	van	de	inhoud	heeft	opgeleverd.	
Ja?	Dan	ga	je	een	oordeel	vellen.	Nee?	
Dan	volgt	de	uitslag	‘Niet	bepaald’.

Dilemma: Wanneer is het goed genoeg?
Wanneer	is	een	taaluiting	op	niveau?	
Traditioneel	vinden	we	in	Nederland	
dat	iemand	die	een	6	heeft	gehaald	
klaar	is.	Maar	het	is	zeer	verdedigbaar	
dat	een	apothekersassistent	voor	de	re-
kentoets	een	10	moet	halen,	anders	
vallen	er	doden.	Hier	volgden	we	ge-
woon	de	keuzes	van	ICE	en	ICE	han-
teert	voor leZen	en	lUisteren	een	
cesuur	van	80%.	Maar	bij	het	nakijken	
van	de	schrijfopdrachten	viel	op	dat	
deelnemers	al	heel	gauw	‘Lager	dan	
2F’	als	resultaat	krijgen.	Het	blijkt	dat	
als	een	deelnemer	voor	een	van	de	
dertien	inhoudelijke	aspecten	een	la-
ger	oordeel	krijgt	dan	het	doelniveau,	
het	eindresultaat	‘Lager	dan	2F’	wordt.	
Dat	betekent	feitelijk	een	cesuur	van	
100%,	en	dat	is	absurd	streng.	Navraag	
bij	Charlotte	Berghuijs	die	deze	toets	
mede	ontwikkeld	heeft,	leerde	me	het	
volgende:	je	beheerst	een	niveau	pas	
echt,	als	je	het	op	alle	deelaspecten	be-
heerst.	Vandaar	dat	de	uitslag	zo	wordt	
bepaald.	Bij	gebruik	als	diagnostische	
toets	is	dit	juist	een	pluspunt,	je	weet	
precies	waar	je	nog	aan	moet	werken,	
met	dat	uitgangspunt	was	de	toets	
oorspronkelijk	ook	ontwikkeld.	Bij	
gebruik	voor	examinering	betekent	
het	dus	helaas	dat	je	geen	voldoende	
kunt	geven	als	niet	alle	deelaspecten	
worden	beheerst.

Dilemma: gaan we dan handmatig de uit-
komsten van de schrijftoets voorzien van 
een cesuur?
Dat	hebben	we	niet	gedaan.	Toen	we	
hierachter	kwamen	hadden	we	al	on-
geveer	200	van	de	600	examens	nage-
keken,	en	de	druk	om	de	rest	van	de	
examens	zeer	snel	na	te	kijken	was	
vanwege	de	naderende	diploma-uit-
reikingen	zeer	hoog.	Ik	heb	dit	kort	
besproken	met	een	collega	taaldo-
cent/assessor,	en	we	hebben	besloten	
om	dit	aspect	niet	aan	de	orde	te	stel-
len,	onder	andere	omdat	niemand	er	
nog	op	kan	zakken.	Hopelijk	heeft	ie-
mand	dit	opgelost	voor	1	augustus	
2013.

Dilemma: ga ik het toetsresultaat sturen?
Automatisering	is	in	de	taalverwer-
ving	een	belangrijk	begrip.	Maar	geef	
ik	als	taalprofessional	bij	deze	vorm	
van	automatisering	niet	te	veel	uit	
handen?	Als	ik	nou	vind	–	op	grond	
van	ervaring,	intuïtie,	vakkennis	en-
zovoorts	–	dat	iemand	2F	verdient,	ga	
ik	dan	zo	nakijken	dat	hij	op	2F	uit-
komt?	Ik	weet	inmiddels	wel	hoe	het	
systeem	in	elkaar	zit,	en	welke	ant-
woorden	tot	welke	uitslag	leiden.	
Dan	kan	ik	dus	sturen	in	de	richting	
van	het	door	mij	ingeschatte	resultaat.	
Een	deelnemer	schreef	bijvoorbeeld	
in	een	sollicitatiebrief:	‘Mijn	werker-
varing	heb	ik	door	de	jaren	heen	zelf	
opgebouwd.’	De	fierheid	spat	er	van-
af,	en	dat	wil	ik	belonen.	Daarbij	heb	
ik	veel	van	de	deelnemers	in	de	klas	
gehad,	en	ik	merk	dat	ik	de	neiging	
heb	om	het	werk	van	deelnemers	die	
ik	ken	serieuzer	na	te	kijken;	wat	
overigens	niet	per	se	tot	een	hoger	re-
sultaat	leidt.	Voor	mij	is	het	dus	goed	
om	gestuurd	door	de	tekst	van	een	
deelnemer	heen	te	gaan.	Stap	voor	
stap,	taalaspect	voor	taalaspect.	Dat	
helpt	mij	om	me	minder	te	laten	lei-
den	door	vage	indrukken,	stokpaard-
jes	en	persoonlijke	voorkeuren.

Dilemma: ga ik het nakijkwerk afraffelen?
600	schrijfopdrachten	nakijken	à	tien	
minuten	per	opdracht	kost	netto	100	
uur.	Als	je	er	iets	langer	over	doet,	
zeg	een	kwartier	gemiddeld,	is	dat	al	
150	uur.	We	waren	met	z’n	drieën.	
Zoals	gezegd:	de	tijdsdruk	was	hoog,	
en	het	aantal	te	beoordelen	producten	
groot.	Een	nadeel	van	dit	systeem	is	
dat	als	je	na	het	beoordelen	van	een	
paar	aspecten	al	weet	dat	iemand	het	
niveau	niet	gaat	halen,		je	toch	nog	

door	de	rest	van	de	vragen	heen	
moet.	Het	eindoordeel	staat	dan	al	
vast,	niemand	gaat	er	inhoudelijk	nog	
naar	kijken,	maar	je	kunt	niet	stop-
pen.	Dan	kan	–	ik	formuleer	voor-
zichtig	–	de	neiging	ontstaan	om	de	
rest	van	de	aspecten	met	wat	minder	
aandacht	te	beoordelen.	Maar	afraffe-
len,	nee,	dat	doen	we	natuurlijk	niet.	
Snel	een	oordeel	kunnen	vellen	klinkt	
echter	al	een	stuk	professioneler.

En:	ik	ben	elke	keer	een	beetje	blij	
als	een	deelnemer	niet	de	hele	op-
dracht	heeft	gemaakt;	want	dan	hoef	
ik	die	niet	helemaal	na	te	kijken.	En	
dan	baal	ik	van	dat	beetje	blij	zijn.

Dilemma: Hoeveel beoordelaars zetten 
we in?
Het	vier-ogenprincipe	–	waar	moeten	
die	streepjes	ook	al	weer?	(alweer?)	–	
is	een	heel	mooi	principe,	maar	met	
zoveel	deelnemers	onbetaalbaar.	De	
schrijfopdrachten	zijn	dus	steeds	be-
oordeeld	door	één	assessor.	Van	ons	
streven	om	in	ieder	geval	een	paar	
schrijfopdrachten	door	meerdere	
mensen	te	laten	beoordelen	–	om	van	
te	leren	én	om	het	systeem	te	checken	
–	is	nog	niks	gekomen.

Dilemma: mag je het werk van je eigen 
deelnemers beoordelen?
Normaal	gesproken	hoor	je	als	docent	
niet	je	eigen	leerling	te	examineren,	
of	anders	met	iemand	erbij,	het	vier-
ogen-principe.	Hier	hebben	we	het	
systeem	als	het	tweede	paar	ogen	be-
schouwd,	dat	schoot	wat	meer	op.	

Dilemma: Wat doe ik met de extra informa-
tie die deze manier van werken oplevert?
We	hebben	nu	een	bak	met	gegevens	
over	de	schrijfvaardigheid	van	honder-
den	deelnemers,	verdeeld	over	dertien	
aspecten,	van	coherentie	tot	werk-
woordsvormen.	En	dat	kan	zeer	nutti-
ge	input	opleveren	om	gerichter	taal-
onderwijs	te	geven.	Wat	doe	je	daar-
mee?

Laatste dilemma: ik roep vaak: als je ken-
nis deelt wordt het meer. neem ik de tijd 
om mijn ervaringen te delen, bijvoorbeeld 
door er een artikel over te schrijven? Of 
ga ik examens nakijken?
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