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Instellingsexamens moderne vreemde talen vernieuwd 

Per oktober 2018 kunt u gebruikmaken van een groot aantal vernieuwde instellingsexamens 

Engels, Duits en Spaans. De examens van Bureau ICE voldoen dan voor de vaardigheden 

Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven volledig aan Taalprofielen 2015. U ziet de vernieuwingen 

onder meer terug in de toevoeging van plusniveaus in de beoordelingsmodellen, nieuwe 

beoordelingsaspecten en aangepaste benamingen. 

Waarom Taalprofielen 2015? 
Bureau ICE hecht er waarde aan om een breed erkende norm als basis te hanteren voor examens die 
wij ontwikkelen. Voor de instellingsexamens Moderne Vreemde Talen (MVT) zijn dat altijd het 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) 
uit 2001 en de Taalprofielen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) uit 2004 geweest. In februari 
2018 is een nieuwe versie van het CEFR verschenen. Bureau ICE is echter van mening dat dit 
referentiekader te omvangrijk en niet concreet genoeg is om tot eenduidige criteria te komen. Mede 
daarom is besloten om voortaan volledig gebruik te maken van de Taalprofielen als onderlegger van 
de instellingsexamens MVT en om ons daarbij te baseren op de meest recente uitgave hiervan: 
Taalprofielen 2015. 
 
Algemene vernieuwingen in de instellingsexamens 

 Plusniveaus 
In Taalprofielen 2015 zijn binnen de huidige niveaus plusniveaus toegevoegd. Het gaat 
daarbij om prestaties die nog wel binnen het betreffende niveau vallen, maar die 
kenmerkend zijn voor een zeer goede A2, B1 of B2. We hebben de omschrijvingen van deze 
plusniveaus vergeleken met de huidige examenopdrachten. In een aantal gevallen lokten de 
opdrachten productie op een plusniveau uit. Om de moeilijkheidsgraad van alle examens van 
een bepaald niveau gelijk te houden, zijn deze opdrachten aangepast of geheel vervangen. 
De examens bevragen nu geen plusniveaus meer. 
 

 Beoordelingsmodellen 
De formulering van de plusniveaus heeft ook gevolgen voor de beoordelingsmodellen. In de 
huidige beoordelingsmodellen kan een student voor ieder aspect een ‘onvoldoende’, 
‘voldoende’ of ‘excellent’ halen. In de nieuwe beoordelingsmodellen kan de student voor 
sommige aspecten nu ook de beoordeling ‘goed’ krijgen. Bij ieder aspect waarvoor een 
student een ‘goed’ of ‘excellent’ haalt, wordt zijn cijfer hoger.  
 
Gebaseerd op Taalprofielen 2015 zijn er ook aspecten toegevoegd in de 
beoordelingsmodellen, zoals het aspect ‘Afstemming taalgebruik op doel en publiek’ bij de 
vaardigheid Schrijven. De toevoeging van deze aspecten en de toevoeging van de 
beoordeling ‘goed’ heeft invloed op de cijferbepaling. De nieuwe beoordelingsmodellen en 
cijferbepalingen zijn opgenomen in de docenthandleidingen voor de productieve 
vaardigheden. Deze zijn te vinden via login.toets.nl. De nieuwe modellen en bepalingen staan 
ook beschreven in de kandidaatboekjes bij de vaardigheden Spreken en Gesprekken voeren. 
  

 Terminologie 
We hebben de benamingen van de beoordelingsaspecten en subvaardigheden in lijn 
gebracht met de terminologie van Taalprofielen 2015.  
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 Subvaardigheden 
In Taalprofielen 2015 zijn subvaardigheden toegevoegd en zijn ‘can do’-descriptoren anders 
geformuleerd. We hebben de dekking van de nieuwe subvaardigheden in onze examens 
gecontroleerd  en hebben daarbij kritisch bekeken of de examenopdrachten nog aansluiten 
bij de nieuwe ‘can do’-descriptoren. Op basis daarvan hebben we een aantal kleine 
aanpassingen gedaan. Bij sommige opdrachten hebben we bijvoorbeeld een element 
weggehaald, omdat dit element niet aansloot bij de ‘can do’-descriptor.  
Bij een aantal examens hebben we grotere aanpassingen gedaan of een opdracht geheel 
vervangen. Zo is het schrijven van een sollicitatiebrief op niveau A2 vervangen door een 
andere taak op A2-niveau. Het schrijven van een sollicitatiebrief komt in Taalprofielen 2015 
namelijk pas vanaf niveau B1 aan bod. 
 

Vernieuwingen bij de vaardigheid Gesprekken voeren  

 Bepaalde opdrachten zijn inhoudelijk aangepast of geheel vervangen als gevolg van de 
toevoeging van de plusniveaus en de aangepaste formuleringen van de ‘can do’-
descriptoren. 

 Vanaf niveau A2 zijn er plusniveaus geformuleerd bij diverse beoordelingsaspecten.  

 De beoordelingsaspecten zijn anders geformuleerd en er zijn beoordelingsaspecten 
toegevoegd: 
 

Huidig Nieuw 

Woordenschat en woordgebruik Bereik en beheersing van de woordenschat 

Grammaticale correctheid Grammaticale correctheid 

Interactie Interactie en Interactiestrategieën 

Vloeiendheid Vloeiendheid 

Coherentie Samenhang 

Uitspraak Uitspraak 

- Afstemming taalgebruik op doel en 
gesprekspartner(s) 

 

 De subvaardigheden (in plaats van ‘globale descriptoren’) zijn anders geformuleerd en 
uitgebreid:  
 

Huidig Nieuw 

Informele gesprekken Informele gesprekken  

Bijeenkomsten en vergaderingen Formele discussies en bijeenkomsten (Niet op A1) 

- Doelgerichte samenwerking (Niet op A1) 

Zaken regelen Zaken regelen 

Informatie uitwisselen Informatie uitwisselen 

 

Vernieuwingen bij de vaardigheid Spreken  

 Bepaalde opdrachten zijn inhoudelijk aangepast of geheel vervangen als gevolg van de 
toevoeging van de plusniveaus en de aangepaste formuleringen van de ‘can do’-
descriptoren. 

 Vanaf niveau A2 zijn er plusniveaus geformuleerd bij diverse beoordelingsaspecten. 

 De productieve tekstkenmerken zijn anders geformuleerd en er zijn beoordelingsaspecten 
toegevoegd: 
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Huidig Nieuw 

Woordgebruik en woordenschat Bereik en beheersing van de woordenschat 

Grammaticale correctheid Grammaticale correctheid 

Vloeiendheid Vloeiendheid 

Coherentie  Samenhang 

Uitspraak Uitspraak 

 Afstemming taalgebruik op doel en publiek 

 Productiestrategieën (niet op A1) 

 

 De subvaardigheden (in plaats van ‘globale descriptoren’) zijn anders geformuleerd en  
      uitgebreid:  
 

Huidig Nieuw 

Monologen Monoloog 

Een publiek toespreken Een publiek toespreken 

 Openbare mededelingen (niet op A1) 

 

Vernieuwingen bij de vaardigheid Schrijven  

 Bepaalde opdrachten zijn inhoudelijk aangepast of geheel vervangen als gevolg van de 
toevoeging van de plusniveaus en de aangepaste formuleringen van de ‘can do’-descriptoren 

 Vanaf niveau A2 zijn er plusniveaus geformuleerd bij diverse beoordelingsaspecten.  

 De productieve tekstkenmerken zijn anders geformuleerd en er zijn beoordelingsaspecten 
toegevoegd: 
 

Huidig Nieuw 

Woordenschat en woordgebruik Bereik en beheersing van de woordenschat 

Grammaticale correctheid Grammaticale correctheid 

Spelling en interpunctie Spelling, interpunctie en lay-out 

Coherentie Samenhang 

 Afstemming taalgebruik op doel en publiek 

 

 De subvaardigheden (in plaats van ‘globale descriptoren’) zijn anders geformuleerd:  
 

Huidig Nieuw 

Correspondentie Correspondentie 

Aantekeningen, berichten, formulieren Notities, berichten, formulieren 

Verslagen en rapporten (niet op A1, A2) Verslagen en opstellen (niet op A1, A2) 

Vrij schrijven Creatief schrijven 

 

Alle wijzigingen per examen kunt u in pdf-vorm downloaden vanaf de website van Bureau ICE. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via 

helpdesk@bureau-ice.nl of bel 0345 - 65 66 85. 
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