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1   Inburgeren 
 

 
Buitenlanders kunnen op verschillende manieren inburgeren in Nederland. Er zijn 
vier soorten examens: 
 
1. Het Inburgeringsexamen 
2. De Staatsexamens NT2 
3. Het diploma Beroepsonderwijs 
4. De korte vrijstellingstoets 
 
Wij zullen ons hier bezig houden met het Inburgeringsexamen. Dit is verplicht voor 
drie groepen mensen: 
- Nieuwkomers ( na 1 januari 2007 naar Nederland gekomen)  
- Oudkomers van 18 tot 65 jaar die geen Nederlands paspoort hebben 
- Geestelijke bedienaren die zich in Nederland willen vestigen. 
 
 

Het Inburgeringsexamen 
 
Op 1 januari 2007 werd de Wet Inburgering (WI) van kracht. Een stukje uit de 
toelichting van het ministerie van VROM betreffende de inburgering luidt als volgt: 
 
In Nederland wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen, is 
het belangrijk dat iedereen Nederlands spreekt. En dat iedereen iets weet van 
Nederland. Daarom is er sinds 1 januari 2007 in Nederland een Wet inburgering. In 
de wet staat dat mensen die naar Nederland komen en in Nederland wonen, de 
Nederlandse taal moeten leren. En dat zij moeten weten hoe de Nederlandse 
samenleving in elkaar zit. We noemen dat inburgeren. De mensen die moeten 
inburgeren, worden ook wel inburgeringsplichtig genoemd. Zij moeten het 
inburgeringsexamen halen. 
Volgens de Wet inburgering zijn er drie groepen mensen die moeten inburgeren: 
oudkomers, nieuwkomers en geestelijk bedienaren.  
 
Ik beperk mij voornamelijk tot één bepaalde groep, die van de oudkomers. Dit is de 
groep die het moeilijkst aan de gestelde eisen zal kunnen voldoen. Vaak zijn het 
laagopgeleide vrouwen. Ze spreken meestal wel een (klein) mondje Nederlands, 
maar als ze naar de dokter of het gemeentehuis moeten, nemen ze hun man of een 
van de kinderen mee als tolk. Hun kennis van de taal is onvoldoende om echt mee te 
kunnen doen in de samenleving. De Nederlandse geschiedenis is een gesloten boek 
voor hen en vaak houden ze vast aan de waarden en normen die ze van huis uit 
meegebracht hebben. Ze zijn niet echt geïntegreerd. De regering wil door middel van 
de inburgeringswet hieraan een einde maken. Mensen uit andere culturen worden 
verplicht om alsnog Nederlands te leren en zich te verdiepen in de waarden en 
normen die in Nederland gelden. Ook moeten ze kennis nemen van (een deel) van 
de Nederlandse geschiedenis.  
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Voor deze gebieden zijn de Eindtermen voor het inburgeringsexamen opgesteld. 
Bij het examen wordt getoetst of de kandidaat deze eindtermen behaald heeft. Met 
andere woorden: heeft de kandidaat voldoende kennis van de taal, de samenleving 
en de geschiedenis om als volwaardig lid van de samenleving mee te kunnen doen? 
 
 

Examenprofielen 
 
Niet iedereen doet hetzelfde examen. Er wordt verschil gemaakt tussen vier 
profielen: 
- Werk 
- OGO (Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs) 
- Maatschappelijke participatie 
- Ondernemerschap 
 
Elk profiel is opgesplitst in bepaalde onderdelen, hier domeinen genoemd. Het 
profiel Werk is verdeeld in de domeinen Burgerschap, Werk zoeken, Werk hebben 
algemeen, Werk hebben specifiek (keuze uit handel, dienstverlening, zorg en welzijn 
of techniek). Het profiel OGO bestaat uit Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding. 
Maatschappelijke participatie bestaat uit de domeinen Burgerschap, 
maatschappelijke participatie en Op zoek naar vrijwilligerswerk. Ondernemerschap 
bestaat uit de domeinen Burgerschap, Ondernemerschap en Werk zoeken. 
 
De keuze uit de profielen maakt de kandidaat al aan het begin van de opleiding. Bij 
deze profielen hoort een portfolio dat gevuld moet worden met bewijzen, waarover 
later meer. 
Het examen kan afgenomen worden op twee niveaus: A1 en A2 van het Raamwerk 
NT2, die zijn te vergelijken met de niveaus van het CEF. ook wel aangeduid met ERK, 
het Europees Referentie Kader.  
Bij het examen op het laagste niveau valt de nadruk op spreken; dit wordt getoetst 
op niveau A2. Schrijven wordt dan op het lagere niveau A1 getoetst. Deze vorm van 
het examen wordt over het algemeen bij oudkomers gebruikt. De kandidaat mag van 
te voren opgeven waar hij voor kiest: niveau A1 of A2. Nieuwkomers en mensen die 
genaturaliseerd willen worden, doen het examen op niveau A2. Daarbij worden ook 
de vaardigheden lezen en schrijven op dit niveau getoetst. 
 

 
Niveauomschrijvingen volgens het ERK 

 
Spreken  
niveau A1  
De kandidaat kan: 
vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van 
concrete behoeften begrijpen en gebruiken  
- zichzelf aan anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over 
persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen 
die hij/zij bezit  
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- op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam 
en duidelijk praat en bereid is om te helpen. 
 

niveau A2  
De kandidaat kan: 
- zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben 
met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, 
plaatselijke geografie, werk)  
- communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe 
uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen  
- in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke 
omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven. 
 
Luisteren 
niveau A1  
De kandidaat kan: 
- vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en 
directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk 
spreken. 
 
niveau A2: 
De kandidaat kan: 
- zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op 
gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over 
zichzelf en zijn/haar familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk) 
- de belangrijkste punten in korte, duidelijke, eenvoudige boodschappen en 
aankondigingen volgen. 
 
Lezen 
niveau A1   
De kandidaat kan: 
- vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op posters en in catalogi 
- korte, eenvoudige berichten op een ansichtkaart begrijpen 
- bekende namen, woorden en simpele standaardzinnetjes herkennen in eenvoudige 
mededelingen in de meest voorkomende alledaagse situaties 
- zich een idee vormen van de inhoud van eenvoudige informatieve materialen en 
korte eenvoudige beschrijvingen, vooral als er visuele ondersteuning bij is 
- korte, eenvoudig geschreven aanwijzingen opvolgen. 
 
lezen A2 
De kandidaat kan: 
- korte, eenvoudige teksten lezen  
- specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals 
advertenties, menu's en dienstregelingen  
- korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.  
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Schrijven 
niveau A1  
De kandidaat kan: 
- een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van 
vakantiegroeten 
 - op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en 
adres op een inschrijvingsformulier noteren. 
 
schrijven A2 
De kandidaat kan: 
- korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven  
- een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor 
iets te bedanken. 
 
Deze niveauomschrijvingen worden in het Raamwerk NT2 uitvoeriger behandeld. Zie 
hiervoor www.cito.nl/bve/ve/NT2 
 
 

Hoe is het Inburgeringsexamen vorm gegeven? 
 
Het eerste deel is het decentraal examen op een instelling waar taallessen gegeven 
worden. Deze instelling moet daarvoor bevoegd zijn. Ook kandidaten die geen lessen 
op deze instelling gevolgd hebben, kunnen zich voor het examen aanmelden. De lijst 
met instellingen is te vinden op www.kce.nl 
Dit deel van het examen bestaat uit 20 portfoliobewijzen of 10 bewijzen en twee 
assessments. Ook alleen assessments doen is mogelijk; dan zijn het er vier.  
Een assessment is hier een rollenspel waarbij de kandidaat de opdracht krijgt om 
een gesprek te voeren, een stukje te lezen en een eenvoudige schrijfopdracht uit te 
voeren. De assessments worden door een bevoegde assessor van buiten de instelling 
afgenomen. 
 
Het tweede deel is het centraal examen op een speciale examenlocatie waarvan er 
tien in Nederland zijn. Dit examen wordt met behulp van een computer afgenomen 
en bestaat uit: 
- KNS (Kennis van de Nederlandse Samenleving) met multiple-choicevragen 
- Elektronisch praktijkexamen, ook met multiple-choicevragen  
- TGN (Toets Gesproken Nederlands, telefoontoets)  
 
We zullen de onderdelen van het inburgeringsexamen stuk voor stuk bespreken. 
 
Portfoliobewijzen 
Cursisten moeten een portfolio (map) aanleggen met daarin bewijzen van 
gesprekken die zij gevoerd hebben (of schrijfproducten) bij vooraf bepaalde 
instanties en personen. Deze lijst is in samenwerking met allerlei maatschappelijke 
instanties en deskundigen vastgesteld. De situaties waarin deze gesprekken gevoerd 
zijn, worden aangeduid met de term Cruciale Praktijksituaties (CP’s), zoals een 
bezoek aan een arts, het gemeentehuis of het politiebureau. Ook het lid worden van 

http://www.cito.nl/bve/ve/NT2
http://www.kce.nl/
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een sportclub of een gesprek voeren met een leerkracht behoren tot de CP’s. Er zijn 
voor de verschillende profielen ook verschillende CP’s beschreven. Deze CP’s 
vertalen zich in CH’s (Cruciale Handelingen).  
Bij het profiel Werk krijgt de cursist bijvoorbeeld vragen over hoe hij een 
sollicitatieformulier moet invullen. Of vragen over wat hij moet doen als hij werk 
zoekt.  
Bij het profiel Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding krijgt de cursist bijvoorbeeld 
vragen over een gesprek met de leraar op school. Of vragen over een bezoek aan het 
consultatiebureau. 
Bij het profiel Maatschappelijke Participatie kunnen vragen worden gesteld over het 
volgen van een cursus bij een buurthuis. Of over het doen van vrijwilligerswerk. 
Bij het profiel Ondernemerschap kan worden gevraagd naar inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel of over inkopen doen bij de groothandel. 
Voor alle profielen zijn praktijksituaties beschreven. Van deze voorbeelden mag niet 
afgeweken worden. Een gesprek met een winkelassistent is bijvoorbeeld niet geldig, 
want dat behoort niet tot de aangegeven CP’s. De beschreven praktijksituaties kunt 
u vinden op http://www.itta.nl 
 
De inburgeraar die een situatie beheerst, moet een bewijsformulier daarvan hebben 
om in het portfolio te doen. Dat bewijsformulier kan een briefje van de tandarts met 
zijn handtekening zijn of een schrijfproduct van de inburgeraar zelf, bijvoorbeeld een 
formulier dat hij/zij heeft ingevuld. Het portfolio wordt gecontroleerd door een 
gecertificeerde examinator die ook een bewijsgesprek met de kandidaat houdt. 
Daarbij toetst hij de spreekvaardigheid van de kandidaat en bekijkt of de bewijzen op 
rechtmatige wijze verkregen zijn.  
Er is geen vaste verdeling van spreek- en schrijfvaardigheid. Bewijsformulieren 
worden door de inburgeraar ingevuld. Er zijn bewijsformulieren voor Gesprekken en 
formulieren voor Schrijven. Ook is er een brief voor de gesprekspartner met de vraag 
of deze het bewijsformulier wil invullen. Al deze formulieren kunnen via 
www.vrom.nl uitgedraaid worden (dossier Inburgeren Wetten en Regels). 
 
Als een kandidaat kiest voor de portfolioroute, moeten er 20 portfoliobewijzen 
worden overlegd. Een cursist die geen 20 bewijzen kan verzamelen (dat lukt de 
meesten niet), kan kiezen voor 10 bewijzen en 2 assessments. Als iemand helemaal 
geen portfolio heeft aangelegd, kunnen er ook 4 praktijktoetsen (assessments) 
worden gedaan. De assessments worden afgenomen op een regulier taalinstituut 
dat daarvoor bevoegd is.  
 
Assessments 
Als een kandidaat kiest voor twee of vier assessments worden deze achter elkaar 
afgenomen. De assessor mag niet de docent van de cursist zijn, maar is een speciaal 
daarvoor opgeleide deskundige. 
Een assessment bestaat uit een kort rollenspel dat de assessor opvoert met de 
kandidaat. Er is een databank met rollenspelen die via een cd-rom willekeurig 
gekozen worden. De assessor en de kandidaat krijgen beiden voldoende tijd om zich 
voor te bereiden met een beschrijving van de situatie, waarna het rollenspel 
plaatsvindt onder toezicht van een tweede assessor. Bij zo’n rollenspel hoort vaak 

http://www.itta.nl/
http://www.vrom.nl/
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een korte schrijfopdracht, zoals het schrijven van naam en adres, een 
boodschappenbriefje of een korte mededeling voor een collega. 
De rollenspelen hebben betrekking op de CH’s van de lijst met CP’s. Op deze lijst 
komt bijvoorbeeld de situatie voor dat de cursist over een inbraak komt vertellen op 
het politiebureau. De assessor is dan de agent (en zet eventueel een politiepet op 
voor de duidelijkheid); de cursist moet zijn verhaal vertellen en antwoord geven op 
de vragen die de agent stelt. Ook moet meestal iets geschreven worden. De 
protocollen zijn allemaal beschreven en liggen vast, dat wil zeggen dat de ‘agent’ van 
te voren zijn rol bestudeert en de vragen stelt die in het protocol staan. In een 
volgend hoofdstuk komt zo’n protocol uitvoeriger aan de orde. 
 
Centraal examen 
Als het portfolio van de kandidaat is goedgekeurd en hij geslaagd is voor zijn 
assessments, kan hij het tweede deel van het examen aanvragen: het centrale 
examen.  
Daar moet ook voor betaald worden. Het praktijkexamen met een compleet 
portfolio kost € 104. Voor het centrale deel moet de kandidaat voor Kennis van de 
Nederlandse Samenleving (KNS) €37 betalen; voor de Toets Gesproken Nederlands 
€52 en voor het Elektronisch Praktijkexamen € 37 (januari 2009). 
 
Het centraal examen wordt afgenomen op 10 plaatsen die door het ministerie zijn 
aangewezen. Het examen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (Duo), wat vroeger de Informatie Beheer Groep heette. Dit 
instituut zorgt ook voor de afname. 
Het centraal examen bestaat uit de drie onderdelen die ik al eerder aangegeven heb: 
- toets Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) 
- digitale Praktijktoets 
- Toets Gesproken Nederlands (TGN) 
 
We zullen de eisen die aan deze drie onderdelen gesteld worden apart bespreken. 
 
1. Het onderdeel KNS is een multimediale beeldschermtoets: hij bevat beeld en 
geluid. Alle instructies worden mondeling aangeboden. De inhoud is vastgesteld aan 
de hand van de Eindtermen KNS, die formeel zijn vastgesteld in een ministeriële 
regeling door de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie.  
Alle examenopgaven zijn gekoppeld aan een casus. Dit is een inleidende context. Bij 
elke casus horen meerdere opgaven. De kandidaat moet zich dus inleven in een 
bepaalde situatie, waarbij hij moet aangeven wat de beste handeling in die bepaalde 
situatie is. Daarbij kan hij kiezen uit drie mogelijkheden. 
Een voorbeeld (uit: Wegwijzer 2009): 
 
Aba en Nouri hebben een dochter van twaalf jaar. Ze is klaar met de basisschool. 
Nouri wil dat haar dochter nu thuisblijft om haar te helpen. Mag dat in Nederland? 
 a. ja, dat mag 
 b. nee, dat mag niet 
 c. dat mag als Nouri veel kinderen heeft 
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Een ander voorbeeld kunt u vinden in het voorwoord van het boek Wegwijzer. 
 
2. Het Elektronisch Praktijkexamen (of de digitale Praktijktoets) is een 
computertoets waarin lezen, luisteren en schrijven zijn geïntegreerd. Op het 
beeldscherm krijgen kandidaten een aantal praktijksituaties te zien. Daarbij wordt 
een aantal meerkeuzevragen voorgelegd uit de lijst met CP’s. De kandidaat moet 
verschillende taalhandelingen uitvoeren zoals het lezen van een korte tekst; het 
aanvullen van woorden en zinnen uit een brief of het volgen van een kort gesprek 
waarbij hij de beste reactie moet kiezen uit een set van drie. Hij hoeft hierbij dus niet 
zelf te spreken. 
Het examen is niet altijd even lang. De meeste examens hebben 43 vragen, maar het 
kan ook voorkomen dat een examen wat minder vragen heeft. Voor de kans om het 
examen te halen maakt dat overigens niet uit. De kandidaat moet minimaal 73% van 
de vragen goed beantwoorden om te slagen. De kandidaat krijgt 60 minuten de tijd 
om het examen te maken. Op het computerscherm ziet de kandidaat precies 
hoeveel vragen hij nog moet maken en hoeveel vragen al beantwoord zijn. Hij kan 
dus tijdens het examen inschatten of hij nog genoeg tijd heeft voor de vragen die hij 
nog moet maken. 
 
3. De Toets Gesproken Nederlands (TGN). Dit is een onderdeel waarin de spreek- en 
luistervaardigheid getoetst worden door middel van een telefoontoets. Het is 
dezelfde toets die buitenlanders die naar Nederland willen komen, vooraf in hun 
eigen land moeten afleggen. Als een kandidaat deze toets al in het buitenland 
gedaan heeft en hij is daarvoor met voldoende punten geslaagd, hoeft hij deze niet 
nog eens te doen. 
In deze toets staat de spreek- en luistervaardigheid van de kandidaat centraal. De 
toets wordt telefonisch afgenomen. Hij duurt ongeveer 12 minuten. 
Er zijn vijf onderdelen: 

 nazeggen van 12 zinnen 

 vragen beantwoorden waarbij maar één kort antwoord mogelijk is 

 nogmaals nazeggen van 12 zinnen 

 tegenstellingen benoemen; de kandidaat hoort ‘klein’ en zegt ‘groot’ 

 navertellen van een kort verhaaltje 
 
Het laatste onderdeel (navertellen) telt niet mee voor de beoordeling, maar is alleen 
bedoeld voor de validering van de toets. 
 
In de volgende hoofdstukken zal ik nagaan welke kennis een cursist nodig heeft om 
voor het gehele examen (centraal en decentraal) te kunnen slagen. Ook zal ik 
aangeven hoe de cursist het beste dit parcours kan afleggen en welke hulp wij hem 
daarbij kunnen geven. 
 



11 

 

2   Over portfolio’s en assessments 
 
 
In dit hoofdstuk geef ik een paar voorbeelden van portfolio’s en assessments. 
Ik ga ervan uit dat laagopgeleiden meestal niet buitenshuis werken en als ze dat wel 
doen, hebben ze werk dat weinig gecompliceerd is (zoals schoonmaakwerk). Veel 
vrouwen hebben kinderen die schoolgaan. We kiezen daarom voor het profiel OGO 
en laten de andere profielen voor wat ze zijn. In het profiel OGO zijn ook enkele CP’s 
opgenomen met betrekking tot Werk zoeken. Daarnaast komt ook het domein 
Burgerschap aan de orde. De vorm van het examen geldt voor alle profielen; alleen 
de inhoud van de assessments is verschillend. 
 
 

Bewijsstukken 
 
In het portfolio worden bewijsstukken van gevoerde gesprekken of schrijfbewijzen 
bewaard. In het vorige hoofdstuk is al ingegaan op de eisen die aan een portfolio 
gesteld worden. In dit hoofdstuk vindt u voorbeelden van gespreks- en 
schrijfbewijzen. 
Het is jammer dat er zo weinig bekendheid is onder de bevolking van Nederland wat 
betreft deze manier van examen doen. Het is voor de kandidaat extra belastend om 
bij een bezoek aan een bank uit te leggen wat de bedoeling is en de 
bankmedewerker de brief te laten lezen waarin gevraagd wordt het Bewijsformulier 
in te vullen.  
 
Brief voor de gesprekspartner 
 

Beste heer, mevrouw, 
 
Mensen die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands, moeten in veel gevallen 
een inburgeringsexamen afleggen. Dat examen bestaat uit verschillende onderdelen. In één 
van die onderdelen moet de inburgeraar bewijzen dat hij in allerlei situaties in Nederland 
kan functioneren wat betreft zijn taalvaardigheid. 
 
Uw hulp is nodig! 
 
U hebt (beroepshalve) contact met deze inburgeraar.  
Het kan gaan om een informatiegesprek, een verkoopgesprek, een aanvraag, het maken van 
een afspraak, noem maar op. Misschien komen er ook schriftelijke activiteiten aan bod, 
zoals het invullen van een formulier of het beantwoorden van een vragenlijst. 
Het zijn dit soort situaties waarover de inburgeraar bewijzen moet verzamelen: hij moet 
aantonen dat hij deze taken kan uitvoeren. 
 
Wat moet u doen? 
 
We willen graag weten of de communicatie goed verlopen is. Daarom vragen we u een paar 
vragen te beantwoorden over uw (taal)contact met deze inburgeraar. De vragen vindt u op 
het Bewijsformulier Gesprekken. 
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Fouten maken mag 
 
Het gaat er niet om dat de inburgeraar foutloos Nederlands moet praten. 
Grammaticafouten, een accent, het zoeken naar woorden, dat mag allemaal. Maar de 
inburgeraar moet wél in staat zijn om zelfstandig een gesprekje met u te voeren zonder hulp 
van een tolk. Misschien is er een beetje inspanning van beide kanten nodig, maar dan kunt u 
elkaar wel begrijpen.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragen onder op het bewijsformulier (onder 2.Voor de 
gesprekspartner) in te vullen? Hiermee helpt u de inburgeraar bij het examen. 
 
Bedankt voor uw hulp! 

 

Welke situaties komen nu in aanmerking voor een bewijsstuk? Dat zijn voor ons 
profiel OGO de volgende praktijksituaties. 
 

BURGERSCHAP 

CP1: Wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven 
CP2: Documenten en andere zaken aanvragen 
CP3: Aangifte doen bij de politie 
CP4: Bankzaken 
CP5: Verzekeringen 
CP6: Een huis huren/verhuizen 
CP7: Gas, water, elektriciteit en telefoon 
CP8: Milieu 
CP 9: Onderwijs 
CP10: Nabuurschap 
 

OGO 

CP1: Op het consultatiebureau 
CP2:  De speelzaal 
CP3: Naar de basisschool 
CP4:  Contact met de basisschool 
CP5:  Veiligheid 
CP6: Lezen en spelen 
CP7: Vrije tijd 
CP8:  Naar het voortgezet onderwijs 
CP9:  In gesprek over de toekomst 
CP10: De huisarts 
CP11:  De tandarts 
 

WERK ZOEKEN 

CP1: Op zoek naar werk 
CP2: Solliciteren 
CP3: In gesprek over het arbeidscontract (salaris, werktijden, vergoedingen, e.d.) 
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Elke CP is weer onderverdeeld. De eerste ‘Wijzigingen aangeven bij de gemeente’ 
geeft drie situaties weer: 
- inschrijven bij de gemeente 
- een geboorte aangeven  
- melden dat je gaat trouwen 
 
Van de aangegeven CP’s mag niet afgeweken worden. Een cursist die een moeilijk 
gesprek gehad heeft met een leverancier mag daarvan geen bewijsstuk overleggen, 
terwijl een eenvoudig gesprekje bij de tandarts wel een bewijs oplevert. 
Vrijwel alle kandidaten kiezen voor 10 bewijsstukken en 2 assessments. In het 
portfolio moeten in ieder geval drie schrijfbewijzen en minimaal een gespreksbewijs 
verzameld worden. 
Het portfolio moet ingeleverd worden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in 
Groningen. Die beoordeelt of het voldoende is. Er wordt ook gelet op duidelijkheid 
en netheid.  
 
Assessments 
Een assessment heeft als doel de spreek- en schrijfvaardigheid van de kandidaat in 
een bepaalde situatie vast te stellen. Dat gebeurt in een rollenspel, waarbij drie 
personen betrokken zijn: de toetsleider, de assessor en de kandidaat. De assessor 
houdt toezicht en bepaalt of de kandidaat is geslaagd. De toetsleider is evenals de 
assessor gecertificeerd als examinator. Hun rollen kunnen ook omgedraaid worden. 
 
De toetsleider start de speciale CD-rom, die bij de examens wordt gebruikt. Op het 
startscherm vult hij het profiel van de cursist in. De gegevens die van belang zijn voor 
de selectie van de juiste toets zijn:  
- Is de inburgeraar een oudkomer of een nieuwkomer?  
- Heeft de inburgeraar zich voorbereid op het profiel ‘OGO’ of het profiel ‘Werk’ of 
nog een ander profiel? 
- Doet de inburgeraar examen op niveau A1 of A2? 
Hierna selecteert de CD-rom at random twee toetsen die bij deze inburgeraar zullen 
worden afgenomen. De aparte toetsboekjes voor de kandidaat en voor de 
toetsleider worden uitgedraaid. 
In zo’n toetsboekje wordt een situatie beschreven waarin de kandidaat zich moet 
inleven. Ook bevat het lees- en schrijfopgaven. In het instructieboekje voor de 
toetsleider bevindt zich het protocol waaraan deze zich moet houden. Een voorbeeld 
van zo’n protocol volgt nu. U kunt er meer vinden op de cd-rom met de 
oefenassessments Inburgering van het CITO, waaraan ook dit voorbeeld is ontleend. 
Op deze CITO cd-rom staan vier oefenassessments Burgerschap, vier assessments 
OGO en twee assessments Werk zoeken. De assessments duren gemiddeld een half 
uur. De kandidaat hoeft deze niet achter elkaar af te leggen, maar kan er ook voor 
kiezen om ze bijvoorbeeld enkele weken na elkaar te doen. Dat is afhankelijk van de 
regels die voor de exameninstelling gelden. 
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Voorbeeld van een protocol bij een assessment 
 
profiel OPVOEDING, GEZONDHEID EN ONDERWIJS (OGO)  
Oefenassessment (oudkomers)  
 
TOETSBOEKJE EXAMINATOR  
De kandidaat voert in dit assessment drie taken uit:  
1. De kandidaat maakt een afspraak met de leerkracht van zijn/haar dochter.  
2. De kandidaat schrijft de afspraak in zijn/haar agenda.  
3. De kandidaat praat met de leerkracht over de problemen van zijn/haar dochter.  
 
Benodigd materiaal  

 toetsboekje examinator (6 pagina’s)  

 toetsboekje kandidaat (4 pagina’s)  

 een tafel  

 twee stoelen  

 een pen  
 
Inrichting van het lokaal  
In het lokaal staat een tafel. Aan de tafel staan twee stoelen. Op de tafel liggen het  
toetsboekje voor de kandidaat en een pen.  
 
Rol(len) toetsleider  
Taak 1 en 3: U speelt de leerkracht van de dochter van de kandidaat.  
 
Verloop van de toets  
Taak 1: Neem plaats aan tafel. Vraag de kandidaat naar u toe te lopen.  
Taak 2: Laat de kandidaat plaatsnemen aan de tafel.  
 De kandidaat krijgt maximaal 10 minuten de tijd voor deze taak.  
Taak 3: Neem plaats aan de tafel, vraag de kandidaat naar u toe te lopen en  
voer het gesprek.  
 
GESPREKSLEIDRAAD TAAK 1  
 
KANDIDAAT  
Komt het lokaal binnen lopen en groet de  
leerkracht.  
Goedemiddag  
 
EXAMINATOR 
Staat op, begroet de kandidaat en vraagt wat  
hij voor haar kan doen.  
Goedemiddag. Wat kan ik voor u doen?  
 
K: Stelt een vraag.  
Kan ik een afspraak met u maken?  
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E: Reageert.  
Ja, hoor. Waarover wilt u praten?  
 
K: Geeft antwoord.  
Ik maak me zorgen over Rachida.  
 
E: Reageert.  
Wat vervelend. Eens even kijken, ik kan  
morgen, meteen na school, om 15.00 uur.  
 
 K: Reageert.  
Ja, dat kan. / Nee, kan het ook op…..?  
 
E: Reageert. geeft de kandidaat een hand en  
neemt afscheid.  
Nou, dan zien we elkaar morgen . Tot dan.  
/ …… om 15.00 uur is ook prima. Tot dan.  
 
 K: Reageert.  
Bedankt. En tot morgen. / Tot ….  
 
 
TAAK 2  
Als korte schrijfopdracht moet de kandidaat de afspraak opschrijven. Dit wordt ook 
beoordeeld. 
 
GESPREKSLEIDRAAD TAAK 3  
 
K: Komt het lokaal binnenlopen.  
 
E: Staat op en begroet de kandidaat, geeft haar  
een hand, nodigt haar uit te gaan zitten en  
vraagt naar het onderwerp van het gesprek.  
Hallo, gaat u zitten. Waarover wilt u  
praten?  
 
K: Begroet de docent, geeft een hand, neemt  
plaats en vertelt dat zij zich zorgen maakt  
over haar dochter.  
Ik wil over mijn dochter praten. Ik maak me  
zorgen. Ze wil ’s morgens niet naar school.  
 
E: Vraagt hoe lang dit al is.  
Hoe lang duurt dit al?  
 
K: Noemt tijd.  
……………..  
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E: Vraagt hoe de ouder merkt dat haar dochter  
niet naar school wil.  
Hoe merkt u dat ze niet naar school wil?  
 
 K: Vertelt dat haar dochter buikpijn heeft.  
Ze zegt dat ze last van buikpijn heeft.  
 
E: Vraagt of de ouder een idee heeft waarom  
haar dochter niet naar school wil.  
Waarom denkt u dat Rachida niet naar  
school wil?  
 
 K: Zegt dat haar dochter het moeilijk vindt op  
school.  
Ze vindt het moeilijk op school.  
 
E: Vraagt wat ze moeilijk vindt.  
Weet u ook wat ze moeilijk vindt?  
 
K: Reageert positief en noemt een vak/ Reageert negatief.  
Ja, ze vindt lezen erg moeilijk. / Nee, ik  
weet het niet.  
 
E: Doet een voorstel voor een oplossing.  
Zullen we samen praten met uw dochter  
erbij?  
 
 K: Reageert.  
Ja, dat is goed. / Nee, dat vind ik geen  
goed idee.  
 
E: Doet een voorstel voor een datum en tijd. /  
Waarom geen goed idee? Vraagt naar ander  
voorstel.  
Kunt u vrijdagmiddag na de les, om 15.00  
uur? / Zal ik dan eerst met haar alleen  
spreken?  
 
K: Reageert.  
Ja, dat is goed. / Nee, ....  
 
E: Sluit het gesprek af.  
Goed, dan zie ik jullie samen op  
vrijdagmiddag. / Goed, dan zal ik eerst met  
haar spreken en dan zal ik u laten weten  
wat ze mij verteld heeft.  
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K: Bedankt en groet de docent.  
Dat is prima, bedankt en tot ……  
aantal schrijfopdrachten. 
 
TOETSBOEKJE KANDIDAAT  
 
Wat gaat u doen in dit assessment?  
In dit assessment voert u drie taken uit:  
1. U leest een brief bij het rapport van uw kind. U moet ook vragen beantwoorden.  
2. U vult een aanmeldstrookje in voor een tienminutengesprek.  
3. U praat met de leerkracht van uw zoon.  
 
SITUATIE TAAK 1  
Uw zoon Faisal is 6 jaar.  
Hij gaat naar basisschool De Regenboog.  
Vandaag neemt hij zijn rapport mee.  
Bij het rapport zit een brief.  
De brief gaat over gesprekken op school.  
U kunt dan praten met de leerkracht van uw zoon.  
 
TAAK 1 (maximaal 15 minuten)  
Lees de vragen.  
Zoek de antwoorden op in de brief.  
Zet een rondje om het goede antwoord.  
 
1. Met wie kunt u praten over het rapport van uw kind?  
A met Astrid Klaassen  
B met José Versteeg  
C met uw kind  
 
2. Wanneer is het gesprek op school?  
A op 8 maart  
B op 19 maart  
C op 24 maart  
 
3. Wie moet het strookje invullen?  
A de leerkracht  
B u zelf  
C uw kind  



18 

 

 

Datum: 8 maart 2007  
 
Aan de ouders van de leerlingen van groep 3-7  
Betreft: tienminutengesprek  
 
Geachte ouders/verzorgers,  
U wordt uitgenodigd om op woensdag 24 maart met Astrid Klaassen te praten.  
Mevrouw Klaassen is de leerkracht van uw kind. Zij wil met u praten over het rapport  
van uw kind.  
Wilt u onderstaand strookje invullen en aan uw kind mee naar school geven?  
Het strookje moet uiterlijk vrijdag 19 maart worden ingeleverd.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
José Versteeg  
directeur basisschool De Regenboog  

 
SITUATIE TAAK 2  
U hebt de brief van school gelezen.  
U wilt graag praten met de leerkracht van uw kind.  
U moet zich hiervoor aanmelden.  
 
TAAK 2 (maximaal 10 minuten)  
Lees de brief nog een keer.  
Vul het antwoordstrookje in.  
U mag de naam en de groep zelf kiezen.  
  

Naam:  
 
  
Ouder van groep:  
 
komt naar het tienminutengesprek op woensdag 24 maart*  
 
*ja  *nee  
 
* aankruisen wat van toepassing is  
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SITUATIE TAAK 3  
Vanavond hebt u een gesprek met de leerkracht van uw zoon over  
- wat er goed gaat;  
- wat er niet zo goed gaat;  
- waarom het niet goed gaat.  
 
U wilt een paar dingen weten.  
Stel drie vragen over het rapport van uw zoon.  
De examinator speelt de leerkracht.  
 
TAAK 3  
Bekijk het rapport van uw zoon.  
Bedenk eerst wat u wilt vragen.  
U mag hieronder aantekeningen maken.  
Praat daarna met de leerkracht van uw zoon.  
U mag daarbij uw aantekeningen gebruiken.  
 
AANTEKENINGEN  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
RAPPORT  
Van: Faisal Mohammed  
 
Leraar: Astrid Klaassen  
Groep: 3a  
 
Toelichting bij het rapport  
Dit is het rapport van uw kind in groep 3.  
Met dit rapport geven wij aan hoe uw kind zich dit jaar ontwikkelt.  
Het rapport is voor de ouder(s), de leerkracht bespreekt het ook met uw kind.  
Hoe werkt dit rapport?  
Het rapport wordt ieder schooljaar in december en juni door de leerkracht ingevuld.  
Aan het einde van het jaar mag het rapport mee naar huis.  
  

Taalontwikkeling GOED  
Rekenen VOLDOENDE  
Schrijven ONVOLDOENDE  
Muziek VOLDOENDE  
Sport VOLDOENDE  
 
Opmerkingen:  
Faisal doet goed zijn best, hij werkt hard.  
Taal kan hij heel erg goed.  
Schrijven vindt Faisal moeilijk.  
Faisal is in de klas erg verlegen.  
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Een probleem bij dit soort opdrachten is dat niet alle kandidaten kinderen op de 
basisschool hebben. Dit speelt bij oudere vrouwen en vrouwen die geen kinderen 
hebben. Voor iemand die zich herkent in een bepaalde situatie is het assessment 
makkelijker dan voor iemand die onbekend is met de situatie. Hier is helaas geen 
oplossing voor. 
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3   Het centrale examen 
 
 
In dit hoofdstuk houden we ons bezig met de inhoud van het centraal examen. 
Het centraal examen wordt afgenomen door DUO/IB-groep (Informatie Beheer 
Groep) op een aantal vaste locaties in het land. Wanneer de kandidaat alle 
examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt hij van de DUO/IB-
groep het inburgeringsdiploma. 
 
Het centrale examen bestaat uit drie onderdelen: 

 Toets Kennis van de Nederlandse Samenleving 

 Digitale Praktijktoets 

 Toets Gesproken Nederlands 
 
 

Toets Kennis van de Nederlandse Samenleving 
 
De toets Kennis van de Nederlandse Samenleving is een digitale toets die meet of 
iemand voldoende kennis van Nederland en de Nederlandse samenleving heeft.  
Op het beeldscherm krijgen de kandidaten een aantal meerkeuzevragen voorgelegd 
die worden ondersteund met beeldmateriaal.  
Een voorbeeld van dit soort vragen is: 
 
- Welke stad in Nederland heeft de grootste haven? 
De kandidaat kan kiezen uit: 
a. Amsterdam  
b. Rotterdam 
c. Eindhoven 
 
Bij elke vraag worden altijd drie mogelijkheden aangegeven waarvan de kandidaat er 
één moet kiezen. Ook zijn er wat langere vragen zoals de volgende. (Dit is een 
voorbeeld, dus geen vraag uit het echte examen): 
 
Ismael is 13 jaar. 
Hij komt soms heel laat thuis. 
Zijn vader is erg boos op hem. 
Mag zijn vader hem slaan? 
a. ja, als Ismael niet wil luisteren 
b. nee, je mag in Nederland je kinderen niet slaan 
c. ja, tot hij 14 jaar is, mag zijn vader hem slaan 
 
Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving toetst kennis over: 

 werk en inkomen 

 omgangsvormen, normen en waarden 

 wonen 

 gezondheid en gezondheidszorg 
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 geschiedenis en geografie 

 instanties 

 staatsinrichting en rechtsstaat 

 onderwijs en opvoeding 
 
 

Digitale Praktijktoets 
 
De Digitale Praktijktoets is een computertoets waarin lezen, schrijven, spreken en 
luisteren zijn geïntegreerd. Op een beeldscherm krijgt de kandidaat een aantal 
meerkeuzevragen voorgelegd. Als de kandidaat inmiddels is geslaagd voor het eerste 
deel van het examen (het praktijkdeel met de assessments) is dit niet zo moeilijk 
meer. De items van deze praktijktoets zijn namelijk gebaseerd op de Cruciale 
Praktijksituaties. De kandidaat moet altijd vragen beantwoorden bij het profiel 
Burgerschap. Verder krijgt hij vragen die bij zijn gekozen profiel passen: OGO, Werk, 
Maatschappelijke Participatie of Ondernemerschap. Het taalniveau is A2. 
De meerkeuzevragen hebben betrekking op verschillende taalhandelingen, zoals het 
lezen van een tekst, het aanvullen van woorden of zinnen uit een brief of het volgen 
van een kort gesprek met het kiezen van de beste reactie. 
 
 

Toets Gesproken Nederlands 
 
In deze toets staat de luister- en spreekvaardigheid van de kandidaat centraal. Kan 
hij Nederlands verstaan? En kan hij zich ook verstaanbaar maken? De toets wordt 
telefonisch afgenomen en duurt ongeveer vijftien minuten. Er zijn vijf onderdelen: 
- nazeggen van twaalf losse zinnen 
- veertien korte vragen (het beantwoorden van vragen met een enkel woord of korte 
zin) 
- nogmaals het nazeggen van twaalf zinnen 
- tien tegenstellingen noemen  
- navertellen van een verhaaltje 
De toets bestaat uit 48 opgaven. Tijdens het laatste onderdeel moet de kandidaat 
gesproken tekst navertellen, maar dit onderdeel telt niet mee bij het vaststellen van 
het aantal punten. het dient alleen ter validering van de toets. Er kan een score 
behaald worden van 10 tot 80 punten.  
 
Nazegzinnen 
De nazegzinnen zijn uit authentieke audiobronnnen gehaald zoals radio-opnames 
van gesprekken en interviews en opnamen als instructies bij een verkeersexamen. 
De zinnen worden op gewone snelheid uitgesproken, maar soms wel met een 
bepaald accent. Ze variëren in lengte van 3 tot 13 woorden en worden steeds iets 
moeilijker. 



23 

 

Voorbeelden van nazegzinnen zijn: 
Wat is er aan de hand? 
Daar hadden we geen erg in… 
Ik heb zin in een biertje. 
  
Korte vragen 
Bij het beantwoorden van de korte vragen is het uitgangspunt dat de kandidaat de 
gestelde vragen inhoudelijk moet beantwoorden. Vragen waarop met ja of nee kan 
worden gereageerd, komen niet voor. Voorbeelden van vragen zijn: 
Is januari een dag of een maand? 
Een auto, heeft die twee of vier wielen? 
Is het in de nacht licht of donker 
 
Tegenstellingen 
Bij het noemen van tegenstellingen bestaan de opgaven uit allerlei woordsoorten: 
voorzetsels, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. Er zijn geen 
woordparen opgenomen waarbij de tegenstelling wordt gevormd door het 
voorvoegsel on-. Ook antwoorden waarbij niet voor het gegeven woord geplaatst 
wordt (dik-niet dik) zijn fout.  
Voorbeelden van dit onderdeel zijn: 
aan – uit 
eten – drinken 
dik – dun 
onthouden – vergeten 
 
Als een kandidaat het basisexamen inburgering in het buitenland al heeft afgelegd, 
kan hij in aanmerking komen voor vrijstelling van de Toets Gesproken Nederlands. 
De vrijstelling wordt door de gemeente verleend en geldt uitsluitend voor het 
onderdeel TGN. Kandidaten moeten wel een score gehaald hebben van tenminste 37 
punten en moeten dit aantonen aan de hand van de examenbeschikking die zij 
hebben ontvangen van de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het 
land van herkomst. 
 
Op www.kce.nl kunt u de exameninstellingen vinden die bevoegd zijn om 
assessments af te nemen. 
Op www.inburgernet.nl zijn de examenlocaties te vinden voor het centrale examen. 
 
Als iemand door lichamelijke of psychische problemen het examen niet kan maken, 
moet hij dit melden bij de gemeente. De afdeling inburgering bij de gemeente vertelt 
dan naar welke arts hij moet gaan voor een onderzoek. Iedere gemeente in 
Nederland heeft afspraken gemaakt met artsen die een medisch advies afgeven over 
het kunnen behalen van het inburgeringsexamen. De kandidaat kan dus niet met een 
verklaring van de eigen (huis)arts komen. Het onderzoek kan bij de gemeente 
aangevraagd worden met formulier 2.27 voor Medisch Advies. 
 
 

http://www.kce.nl/
http://www.inburgernet.nl/
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Haalbaarheidsonderzoek 
 
Kandidaten die ondanks geleverde inspanningen niet in staat zijn het examen te 
halen (in geval van analfabetisme in eigen taal en in het Nederlands), maar wel 
genaturaliseerd willen worden, moeten naar het ROCvA, (Postjesweg 1, 1057 DT 
Amsterdam) voor een Haalbaarheidsonderzoek. Dit kan alleen daar. De kandidaat 
moet dan nog wel de boven beschreven Toets Gesproken Nederlands met goed 
gevolg afleggen voor hij een verzoek tot naturalisatie kan indienen. Dit zal niet altijd 
meevallen. Er zal veel geoefend moeten worden. De toets wordt ook in een redelijk 
hoog tempo afgenomen; de kandidaat krijgt weinig tot geen gelegenheid om rustig 
na te denken voor hij antwoord geeft. Het aanvragen van een 
Haalbaarheidsonderzoek kan via het gemeentelijk formulier 2.28 waarmee de 
kandidaat zich kan aanmelden bij het ROCvA. 
De voorwaarden voor het Haalbaarheidsonderzoek zijn: 
- onvoldoende gealfabetiseerd in de eigen taal 
- onvoldoende gealafabetiseerd in het Nederlands 
- gezien leeftijd en omstandigheden kan er niet verwacht worden dat hij / zij dit leert 
binnen vijf jaar 
- bewijs van geleverde inspanning om gealfabetiseerd te raken 
- geen afgeronde basisschool in het land van herkomst 
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4   Taalonderwijs aan laagopgeleiden 
 
 
In dit hoofdstuk zullen we nagaan hoe we laagopgeleiden op de beste manier 
taalonderwijs kunnen geven. We hebben in de vorige hoofdstukken gezien wat het 
examen inhoudt. We zullen nu gaan kijken hoe wij samen met onze cursisten die 
kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen die zij nodig hebben om het examen 
met goed gevolg te kunnen afleggen.  
 
 

Het aanleren van cruciale vaardigheden bij laagopgeleiden 
 
Laagopgeleiden zijn: 
- mensen die een alfabetiseringscursus in Nederland afgerond hebben en nu verder 
gaan leren voor het Inburgeringsexamen 
- nieuwkomers met alleen basisonderwijs in hun eigen land 
- oudkomers, vooral vrouwen, die al langer in Nederland zijn en nu opgeroepen 
worden om de inburgeringscursus te doen. 
 
We moeten ons realiseren dat het geen gemakkelijke opgave is om deze mensen 
zoveel Nederlands bij te brengen dat ze, wat taal betreft, mee kunnen doen in onze 
samenleving. Die taal is geconcentreerd op het taalgebruik in bepaalde situaties. Het 
doel van de inburgeringscursus is dat mensen zich kunnen redden in de cruciale 
praktijksituaties die beschreven zijn in de lijsten met CP’s. Zij hebben daarvoor 
cruciale kennis en vaardigheden nodig.  
 
Wat houdt die cruciale kennis en vaardigheid in? 
- de cursist moet zijn taalgebruik kunnen aanpassen aan de situatie, de rol en het 
onderwerp 
- de cursist moet formele en informele gesprekken kunnen openen, sturen en 
afsluiten  
- de cursist moet kennis hebben van beurtwisseling en beleefdheid  
 
Wat is daarvoor nodig? 
- noodzakelijke taalmiddelen (begrippen, woorden; zinsvorming) 
- oefening met reële communicatieve taken in authentieke settings 
- om herhaling leren vragen of zeggen dat je iets niet begrijpt; vragen om langzaam 
te praten 
 
Uitgangspunten voor het onderwijs aan laagopgeleiden 
- het onderwijs aanpassen aan de verwachting van de cursisten 
- eerst een receptieve woordenschat opbouwen 
- makkelijke, aansprekende items 
- langzame uitbreiding naar communicatieve productie 
- functioneel, doelgericht en efficiënt onderwijs 
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Bespreking van de uitgangspunten 
 
Ons onderwijs aan laagopgeleiden moeten we aanpassen aan de verwachting van de 
cursisten. Dit vind ik een van de belangrijkste uitgangspunten van ons NT2-
onderwijs. Als je hen iets aanbiedt dat vreemd voor hen is (zoals onder meer onze 
moderne communicatieve leermiddelen) zal dat niet altijd met animo ontvangen 
worden. Wat verwachten de cursisten dan? Laagopgeleiden willen naar mijn 
ervaring het liefst woorden leren; ze willen weten hoe wij de voorwerpen in onze 
keuken noemen en welke woorden je bij de dokter gebruikt. Dus allereerst een 
gebruikswoordenschat aanleren!  
We kunnen dan het beste beginnen met concrete woorden, korte zinnen en 
beleefdheidsfrasen. Het in zwang zijnde communicatieve lesmateriaal NT2 begint in 
het algemeen met leesteksten over allerlei onderwerpen met daarna verklarende 
woordenlijsten met of zonder vertaling. Ook wordt soms een denkbeeldige 
(Nederlandse) familie opgevoerd. Hiermee kunnen buitenlanders zich moeilijk 
identificeren. Dit zijn methodes die snel te moeilijk zijn voor mensen die niet gewend 
zijn om te leren en die van taalleren toch iets anders verwachten.  
Hoe leer je dan als laagopgeleide een taal? Net zoals kinderen leren spreken in hun 
moedertaal. Kinderen leren praten door eerst te luisteren, later gaan zij pas 
produceren. Ik sta dus een directe benadering van taalleren voor: eerst losse 
woorden nazeggen die een concreet begrip weergeven en dan korte zinnen waarvan 
de betekenis meteen duidelijk is. Produceren komt pas later, als woorden en 
zinspatronen geïnternaliseerd zijn. Nazeggen is nog geen produceren, dat moet niet 
met elkaar verward worden. 
We beginnen dus met concrete begrippen. Laten we ook de getallen, het alfabet, (je 
naam kunnen spellen is noodzakelijk!), de kleuren, klokkijken, de kalender en 
geldgetallen niet vergeten. Groeten in het Nederlands en vragen hoe het gaat of hoe 
iemand heet hebben bijna alle oudkomers al wel geleerd. Voorwerpen benoemen is 
moeilijker, maar werkt stimulerend. Mijn ervaring is dat vooral vrouwen het leuk 
vinden als ze op de markt groente en fruit kunnen benoemen en naar de prijs 
kunnen vragen of weten hoe ze in een kledingzaak kunnen vertellen dat ze maat 44 
hebben. Dat hoeft niet altijd in goede zinnen; het is belangrijker dat de boodschap 
overkomt. 
Na de losse woorden komen de enkelvoudige zinnen. Later in de cursus kunnen ook 
voegwoorden aangeboden worden zoals en, maar, want, of. Dit zijn voegwoorden 
waarbij geen inversie optreedt. Veel verder hoeven (en kunnen) we niet gaan, 
althans wat de grammatica betreft. 
Dus veel concrete begrippen aanbieden, liefst met foto’s; tekeningen zijn soms 
onduidelijk en cultuurbepaald. Denk eens aan een tekening van een Nederlandse 
stoel of tafel en vergelijk die met de tabouret of de zitkussens van veel Marokkanen. 
Abstracte woorden zoals warmte, zachtheid of smaak zijn vaak moeilijk uit te leggen; 
je kunt die ook niet fotograferen. Voor het examen zijn dit (gelukkig) ook geen 
noodzakelijke woorden.  
Vertalingen geven vind ik niet aan te bevelen; er zijn geen een-op-eenrelaties; denk 
maar aan die stoel of aan woorden als trouw en schuld. Zulke woorden hebben in 
verschillende culturen niet altijd dezelfde gevoelswaarde. 
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Na veel woorden geleerd te hebben en kennis gemaakt te hebben met Nederlandse 
zinsstructuren kunnen voorgestructureerde dialogen nagezegd en ingeslepen 
worden. Vooral geen lange zinnen of teksten aanbieden. Bij de assessments worden 
vragen gesteld die vaak met een paar woorden of met een korte zin beantwoord 
kunnen worden. 
Na de fase van voorgestructureerde zinnen moet de vrije productie op gang komen. 
Vervang bepaalde woorden door andere, maar laat de zinsstructuur intact.  
Een voorbeeld: 
De cursisten hebben de zinnen geleerd: “Wat kan ik voor u doen?” met het 
antwoord: “Ik wil graag tien postzegels hebben.” In plaats van tien postzegels 
kunnen allerlei andere dingen besteld worden. (Let erop dat de cursisten beginnen 
met goedemorgen; ook beleefdheidsfrasen moeten geleerd worden.) 
Laat veel oefenen met dit soort dialogen. Bekijk de lijst met onderwerpen voor de 
assessments. Doe langzaamaan wat uitgebreidere rollenspelen en als laatste 
onderdeel de oefenassessments die op een cd-rom van het CITO staan. Het CITO 
heeft een cd-rom met oefenassessments uitgegeven op twee niveaus: A1 en A2. 
Voor laagopgeleiden zijn de oefenassessments op niveau A1 goed te doen. Zie ook 
het vorige hoofdstuk. 
 
Op het centraal examen wordt ook van de kandidaten verwacht dat zij korte 
antwoorden kunnen geven op vragen als Hoeveel wielen heeft een fiets? Zij moeten 
dus de woorden wielen en fiets geleerd hebben. Zulk soort vragen moeten daarom 
ook in de lessen gesteld worden. Vragen die betrekking hebben op het onderwerp 
van de les zijn daarvoor het meest geschikt. Door deze vragen wordt ook weer een 
beter begrip gekweekt.  
Een ander onderdeel van de TGN is tegenstellingen noemen. Het lijkt vergezocht, 
maar tegenstellingen worden vooral gevonden bij bijvoeglijke naamwoorden en 
werkwoorden. Dit zijn twee belangrijke woordsoorten, die je veel gebruikt: vol – 
leeg; klein - groot; geven – krijgen; komen – gaan, enzovoort. Veel oefenen dus. 
Cursisten vinden dit meestal een leuk onderdeel van de lessen. 
 
Wat ook noodzakelijk is dat u uw cursisten om hulp leert vragen als ze iets niet 
begrijpen. Vaak doen ze er dan het zwijgen toe, terwijl ze het ook zouden kunnen 
zeggen als ze iets niet begrijpen. Om hulp vragen moeten ze dus leren. Ik begrijp het 
niet is een goede zin. Ook vragen als Wat is dat? Wat betekent dat woord? kunnen 
regelmatig gebruikt worden 
 
 

Grammatica 
 
Grammaticale correctheid staat niet altijd in de weg voor begrip; op het examen 
wordt hieraan dan ook weinig aandacht geschonken. Het belangrijkste is dat de 
boodschap overkomt. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat grammatica-
onderwijs aan laagopgeleiden weinig zinvol is. Het behoort niet tot de cruciale 
vaardigheden. Grammaticale vaardigheid ontwikkelen kost veel tijd en moeite; tijd 
die de cursisten beter kunnen besteden aan het aanleren van woorden, korte zinnen 
en gespreksroutines. Gespreksroutines zijn woorden en zinnen die je vaak in een 
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gesprek gebruikt, zoals Wat zegt u ? en Ik begrijp het niet. Want dat is wat onze 
cursisten nodig hebben: routine krijgen in het voeren van gesprekken zoals die in de 
assessments aan de orde komen. We moeten dus zoeken naar leerstof die zulke 
woorden en zinnen aanbiedt. Na veel herhaling worden grammaticale constructies 
dan vanzelf aangeleerd. Ook met (kinder)versjes kunnen grammaticale items 
ingeslepen worden. Daarin komen veel grammaticale constructies voor die door 
herhaald gebruik aangeleerd kunnen worden. Neem bijvoorbeeld het volgende 
versje: 
 
Zeg ken jij de mosselman,  
de mosselman, de mosselman?  
Zeg ken jij de mosselman  
die woont in Scheveningen. 
 
Ja ik ken de mosselman,  
de mosselman, de mosselman.  
Ja ik ken de mosselman  
die woont in Scheveningen. 
 
Samen kennen wij de mosselman,  
de mosselman, de mosselman.  
Samen kennen wij de mosselman  
die woont in Scheveningen. 
 
Hierbij kan de aandacht gevestigd worden op de persoonlijke voornaamwoorden ik, 
jij en wij. Ook het wegvallen van de t (jij kent – ken jij) kan eventueel uitgelegd 
worden. Het gebruik van het werkwoord kennen in enkelvoud en meervoud (ik ken – 
wij kennen) is ook duidelijk.  
Omdat er niet in alle talen lidwoorden gebruikt worden, kunt u hier ook de aandacht 
op vestigen. U hoeft de term lidwoord niet te gebruiken, maar alleen vertellen dat 
wij zeggen de mosselman. 
U vindt versjes misschien kinderachtig, maar vooral vrouwen vinden dit soort versjes 
leuk. Elke week een versje tussendoor met herhaling van de eerder geleerde en uw 
cursist zal ongemerkt veel grammaticale regels leren zonder dat u het woord 
grammatica gebruikt. 
Het alfabet kan op de wijs van Altijd is Kortjakje ziek gezongen worden: 
 

A B C D E F G 
H I J K L M N O P 
Q R S T U V W 
X Y Z doen ook nog mee 
A B C tot X Y Z 
dat zijn de letters van het alfabet.  
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Vertalingen 
 
Zoals ik eerder al aangaf moet er eerst woordkennis aangebracht worden. Want taal 
bestaat uit woorden. Hoeveel woorden zijn nodig om eenvoudige gesprekken te 
kunnen voeren? Daar zijn de meningen over verdeeld. Naar mijn idee zijn dat toch 
minstens zo’n tweeduizend woorden. Maar welke woorden? En hoe bied je die 
woorden aan?  
In veel methoden wordt begonnen met (kennismakings)gesprekjes, waarbij dan de 
aparte woorden letterlijk op de tweede plaats komen, vaak met een vertaling. Die 
vertalingen hebben twee problemen:  
- Er is vaak geen één op één betekenis; je kunt goedemorgen wel letterlijk vertalen, 
maar in andere culturen wordt meestal op andere manieren gegroet (salaam: 
‘vrede’, ni hao: ‘heb je al gegeten’ enzovoort.) Leuk en stimulerend is het om de 
cursisten te laten ‘vertellen’ door middel van kleine rollenspelen hoe het in hun 
cultuur toegaat. Ik noem dit interculturele taalbeschouwing. (Zie ook Cultuur en 
tweedetaalverwerving, Boom, 2001). Zo laat je ook merken dat hun eigen taal net zo 
belangrijk is als het Nederlands dat ze moeten leren. 
- Mijn tweede bezwaar van vertalingen in leerboeken is dat meestal niet alle talen 
aan bod komen. Er zijn op het ogenblijk zoveel verschillende nationaliteiten onder de 
cursisten dat er altijd wel een of twee cursisten bij zijn die zich gediscrimineerd 
kunnen voelen omdat in hun taal geen vertalingen aangeboden worden. 
 
 

Concreet en abstract 
 
Moeten bij het leren benoemen altijd concrete voorwerpen gebruikt worden? Dat is 
natuurlijk niet altijd mogelijk; een speelgoedpop met verschillende kledingstukken 
en een poppenhuis zijn ook goede alternatieven. Daarnaast zijn foto’s een oplossing; 
die geven een reëel beeld. Tekeningen zijn vaak cultuurbepaald. Een tekening van 
een Nederlandse kruiwagen geeft een ander beeld dan een tekening van een 
Chinese kruiwagen.  
We moeten ook oppassen met het soort woorden dat we aanleren. Een mus is een 
vogel, een merel ook. Dus bieden we alleen het woord vogel als soortnaam aan. We 
beginnen met de soortnaam groente; pas daarna worden de aparte groentesoorten 
benoemd. Aan lidwoorden kunnen we beter niet al te veel aandacht besteden, dat is 
vergeefse moeite.   
Kennis van werkwoorden zijn na die van zelfstandige naamwoorden belangrijk om te 
kunnen communiceren: met een schaar kun je knippen; met een pen kun je 
schrijven. Deze handelingen kunnen ook weer geconcretiseerd worden.  
Maar ook abstracte bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden zijn belangrijk: mooi, 
lelijk, klein, groot, hard, zacht, dik, dun, goedkoop, duur. Met deze woordsoorten 
kom je een heel eind. Je kunt schoenen kopen in een bepaalde maat en je kunt 
vertellen of ze te klein of te groot zijn. Vraagwoorden horen er ook bij: wie, wat, 
waar, hoe, wanneer?  
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Luisteren 
 
Naast het leren van woorden is leren luisteren een component die niet alleen voor 
het examen belangrijk is, maar ook in het dagelijks leven. Een gesprekje voeren kun 
je alleen als je de gesprekspartner verstaat. Daarvoor is luistervaardigheid een eerste 
vereiste. Het praktijkexamen bestaat uit een verzameling gespreksbewijzen en 
assessments en op het centrale examen moet de kandidaat 24 zinnen proberen na 
te zeggen. Een goede luistervaardigheid kan alleen bereikt worden door veel 
oefening. Eerst leren losse woorden goed na te zeggen; daarna pas korte en langere 
zinnen. De cursist kan deze luistervaardigheid eigenlijk alleen bereiken als hij thuis 
veel oefent met behulp van cd’s waarop woorden en zinnen uitgesproken worden 
waarvan hij de tekst voor zich heeft. Dus huiswerk! 
 
 

Langere woorden 
 
Laagopgeleide en net gealfabetiseerde leerders hebben vaak moeite met het lezen 
van langere woorden. Begin dus met korte, duidelijke woorden en vermijd in het 
begin (indien mogelijk) woorden van drie of meer lettergrepen. Zet in ieder geval 
streepjes tussen de woorddelen: don-der-dag. Ideaal is een boek met foto’s 
waaronder het woord staat dat dan ook meteen op de cd-rom uitgesproken wordt. 
Met die woorden kunnen dan kleine zinnetjes gemaakt worden, waardoor een beter 
begrip ontstaat. Ik geef een voorbeeld. De cursist ziet een foto van een schaar en 
leest het woord ‘schaar’ dat ook meteen uitgesproken wordt. Daarna krijgt hij het 
zinnetje aangeboden ‘Met een schaar kun je knippen.’ De woorden schaar en knip-
pen zijn de begrippen die hij moet leren.  
Vooral in het begin van een cursus is het belangrijk om niet te vlug te gaan. Herhalen 
is het devies. Herhaling is de beste leermeester is al een oud gezegde.  
Cursisten hebben ruim drie jaar de tijd om het examen te halen; een intensieve 
cursus van twee jaar zou voor de meesten voldoende moeten zijn.  
Ook met de computer kunnen cursisten woorden leren, bijvoorbeeld met het 
programma dat u kunt vinden op www.taalklas.nl waarvoor de cursisten zich wel 
moeten registreren, zodat ze kunnen inloggen met naam en wachtwoord. 
Een ander (gratis) woordleerprogramma is te vinden op www.wandel-
abc.nl/leerwandeling/index.htm, maar daar is geen geluid bij, wat erg jammer is 
want het is een goed en leuk programma. Een derde aan te bevelen programma 
vindt u op www.nt2taalmenu.nl. Dit programma is speciaal gericht op inburgering, 
maar er moet wel voor betaald worden. Meerdere laagopgeleide allochtone 
vrouwen hebben thuis echter geen computer of mogen er van hun man niet op 
werken. Toch moeten ze er mee leren omgaan; dat is dus ook een van de taken in de 
leeromgeving. 
 
 

Lezen 
 

Op het examen moet ook gelezen worden. Allereerst de opdrachten die de 
kandidaat krijgt bij de assessments. Ook op het centraal examen komen 

http://www.taalklas.nl/
http://www.wandel-abc.nl/leerwandeling/index.htm
http://www.wandel-abc.nl/leerwandeling/index.htm
http://www.nt2taalmenu.nl/
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leesopdrachten voor. Wel worden deze opdrachten voorgelezen, waarbij de 
kandidaat kan meelezen.  
Eenvoudige leesoefeningen zijn moeilijk te vinden. Kinderboekjes zijn te 
kinderachtig, behalve sprookjes, die zijn vaak internationaal bekend. Heel geschikt 
zijn de verhalen die in elke aflevering van het blad Alfanieuws staan. Een aantal 
verhalen zijn ook gebundeld. Deze verhalen zijn bewerkingen van volksverhalen uit 
allerlei culturen. De titel van deze bundel is ‘Waar de vrouwen vandaan komen.’ 
Ook de boekjes die Uitgeverij Eenvoudig Communiceren uitgeeft, zijn geschikt. In de 
serie Makkelijk lezen zijn verschillende bekende boeken uitgekomen, zoals het 
dagboek van Anne Frank, bewerkt voor moeilijk lezenden. Een andere uitgave is de 
Start!-krant die elke maand uitkomt. De ondertitel luidt: De begrijpelijkste krant van 
Nederland. In deze krant staan allerlei nieuwsartikelen die in de afgelopen maand 
belangrijk waren. Het taalgebruik is eenvoudig, maar niet kinderachtig. De zinnen 
zijn kort, moeilijke woorden worden waar mogelijk vermeden of verklaard in een 
woordenlijst. De informatie wordt altijd stap voor stap uitgelegd en verduidelijkt 
door foto’s en illustraties. Mijn ervaring met deze krant is heel positief. Cursisten 
vinden het nieuws interessant en ervaren dat ze op deze manier mee kunnen doen 
in de samenleving. Ook staat er altijd een (taal)puzzel in die weer voor afwisseling in 
de les kan zorgen. 
 
 

Spreken 
 

Lezen en luisteren gaan aan spreken vooraf. Pas als cursisten de Nederlandse 
klanken onder de knie hebben, kunnen ze echt gaan spreken zonder tekst voor zich 
te zien. Als cursisten meteen gaan proberen te praten zonder tekst, ontwikkelen ze 
vaak een slechte uitspraak. Het is verleidelijk om, als je al een aantal woorden 
geleerd hebt, die meteen te gaan gebruiken, maar het is beter om eerst de uitspraak 
te consolideren. Dus dialoogjes bewaren voor het tweede deel van de cursus; de 
uitspraak van geleerde woorden en zinnetjes moet eerst goed geoefend worden met 
zicht op de tekst en de cd-rom in de speler.  
Probeer dit de cursisten duidelijk te maken met behulp van een tolk of een 
gevorderde cursist: voorlopig liever niet spreken, alleen nazeggen wat je hoort. Die 
tolken kunnen het beste oud-cursisten zijn; dat is meteen een goede stimulans voor 
de cursisten om zelf ook zover te komen. Een tweetalige docent is natuurlijk nog 
beter; zo werkt het in het gewone vreemdetalenonderwijs ook. Helaas is dat in het 
tweedetaalonderwijs meestal niet mogelijk.  
Uit het voorgaande volgt ook dat naar mijn mening een eentalige groep cursisten de 
voorkeur verdient boven een gemengde groep. De cursisten kunnen elkaar helpen 
en ze hebben dezelfde problemen met uitspraak en woordbetekenis. Er is op die 
manier ook geen rivaliteit tussen verschillende culturen, maar meer rust en 
onderling begrip. Bij uitspraaklessen kan in een eentalige groep ook meer rekening 
gehouden worden met de verschillen tussen het Nederlands en de moedertaal.   
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Schrijven 
 

Op het examen moet ook geschreven worden. Bij oudkomers is dat op niveau A1. 
Mensen die genaturaliseerd willen worden moeten het examen echter op niveau A2 
afleggen. Daarbij moet meer geschreven worden. Korte briefjes aan de school van de 
kinderen of een aanvraagformulier kunnen invullen is meestal voldoende. 
Schrijfvaardigheid op niveau A1 gaat niet verder dan het kunnen schrijven van je 
naam en adres en het maken van een kort boodschappenbriefje of iets dergelijks. Er 
mogen ook kleine fouten in zitten, als het geheel maar duidelijk is. Als een kandidaat 
bijvoorbeeld bij zijn adres Dorpstraat schrijft in plaats van Dorpsstraat of de 
woonplaats ontbreekt maar de postcode is wel duidelijk, dan mag dit niet fout 
gerekend worden. Straatnamen opschrijven is problematisch; ook het uitspreken 
ervan vereist veel oefening. 
 

Liedjes en spelletjes 
 
Ook met liedjes zoals die zijn opgenomen op een cd kunnen woorden en uitspraak 
spelenderwijs aangeleerd worden. De cursisten moeten dan wel de tekst voor zich 
hebben. Een vertaling van de tekst is ook belangrijk. Anders leren ze er weinig van; 
ze moeten weten wat er wordt gezongen. Liedjes zijn natuurlijk wel cultuurbepaald; 
het zal misschien niet iedereen aanspreken. Maar confrontatie met onze 
liedjescultuur werkt integrerend, zoals bij de uitgave Anders nog iets? 
Taalspelletjes zijn een goede afwisseling van de lessen: woordslinger, galgje, kleine 
kruiswoordpuzzels van geleerde woorden, rebussen, enzovoort. Een spelletje als het 
Groot Op weg Kwartetspel doet het ook goed bij onze doelgroep. 
 
 

Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) 
 
Bij de eindtermen van KNS wordt vermeld dat het vak geïntegreerd is met de 
Praktijktoets. Bij beide onderdelen, KNS en Praktijktoets, voert men een familie op 
waarvan de leden van alles meemaken: waar betaal je een bekeuring, mag je bellen 
in de auto, waar geef je je pasgeboren baby aan en ga je naar de huisarts of het 
ziekenhuis als je pijn aan je knie hebt. Ook de geschiedenis en geografie van 
Nederland komen aan de orde en natuurlijk waarden en normen.  
Met dit onderdeel kan het beste gewacht worden tot de tweede helft van de cursus. 
De cursisten hebben dan al een aantal onderwerpen uit de samenleving aangeboden 
gekregen in verband met de onderwerpen van de assessments. De taal waarin KNS 
aangeboden wordt, is in samenhang met de onderwerpen, behoorlijk pittig: Tweede 
wereldoorlog, politiek, regering, enz. Cursisten moeten hiervoor gevorderd zijn in 
het lezen van wat moeilijker teksten. Veel hangt af van de manier waarop de lesstof 
aangeboden wordt en van de inventiviteit van de leerkracht. De lesstof moet zo 
eenvoudig mogelijk zijn, hoewel moeilijke termen onvermijdbaar zijn.  
Een bruikbaar boek voor deze doelgroep is Wegwijzer. In dit boek worden alle 
onderwerpen uit de eindtermen voor het vak Kennis van de Nederlandse 
Samenleving behandeld. Denk daarbij aan onderwerpen als: wonen en werken, 
gezondheid, politiek, onderwijs, instanties etc. De kennis van de Nederlandse 
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samenleving wordt hierin teruggebracht tot de kern: in korte heldere zinnen wordt 
precies uitgelegd wat iemand moet weten om succesvol te kunnen inburgeren. Elke 
les bevat vijf opdrachten vergelijkbaar met die van het KNS-examen. Achter in het 
boek staan nog eens 60 extra multiple-choicevragen. De teksten zijn ook te 
beluisteren via de bijgeleverde cd. Het taalniveau van Wegwijzer is A2. De cursisten 
kunnen de lessen eventueel ook zelfstandig doorlopen. Dankzij de illustraties en de 
woordenlijst achterin is de inhoud goed te begrijpen. Het is echter aan de leerkracht 
om termen als vrijheid van meningsuiting of belastingplicht uit te leggen.  
Ook bij dit onderdeel kan een spel helpen om de lesstof onder de knie te krijgen. 
Rondje Nederland is zo’n inburgeringsspel en tegelijk examentraining voor oud- en 
nieuwkomers voor het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving. Dit spel biedt u 
de mogelijkheid cursisten op een gezellige en leerzame manier te toetsen. De vragen 
zijn ingedeeld in de negen rubrieken waarin ook de KNS-eindtermen zijn gevat, 
trefwoorden zijn vertaald in het Engels, Arabisch en Turks. De vragen van het spel 
sluiten aan bij het KNS-examen. Het is een spel met ruim 300 vragen en veel 
illustraties. Het is gemaakt in samenwerking met een aantal ROC's. Aan het spel 
kunnen ongeveer vijf cursisten meedoen. Het is geschikt voor inburgeraars, die Nt2-
niveau A1 hebben. 

 
 
 
 


