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Mbo-studenten die kort in Nederland zijn en een andere moedertaal dan 
het Nederlands hebben, behalen vaak de examens Nederlands niet. Ze 
hebben daardoor moeite hun mbo-opleiding af te ronden en stromen niet 
door richting vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. Om deze reden pleit de 
MBO Raad al langere tijd voor het invoeren van het Staatsexamen NT2 
voor anderstalige studenten. Er heeft recent een internetconsultatie 
plaatsgevonden rond de mogelijkheid voor een vrijstelling met het 
Staatsexamen NT2 in het mbo (Kennispunt MBO Taal & Rekenen, 2022). 
In dit artikel schetst Liesbeth van der Meij de ontwikkelingen en de 
discussiepunten die dat heeft opgeleverd.

Het Staatsexamen 
NT2 in het mbo

Wat gaat er veranderen?

Het wordt voor anderstaligen mogelijk om met een di-
ploma Staatsexamen NT2 een vrijstelling te krijgen 
voor het examen Nederlands 2F/3F. De vrijstelling 
geldt voor studenten die korter dan zes jaar Neder-
landstalig onderwijs hebben gevolgd. Daarnaast kan 
op termijn het Staatsexamen NT2 ingezet worden als 
alternatief voor het examen Nederlands 2F/3F in het 
mbo (Kennispunt MBO Taal & Rekenen, 2022).

Het Staatsexamen NT2 examineert vier vaardigheden 
op niveau B1 en B2 in de context van werk, opleiding 
en maatschappij. Het examen sluit aan bij de ontwikke-
lingsstadia in de taalverwerving van de anderstalige 
student. De kansen voor anderstalige studenten om 
een mbo-diploma te halen, worden groter door hen 
een NT2-examen te laten afleggen dat gebaseerd is op 
de kenmerken en stadia van tweedetaalverwerving. Dit 
bevordert de doorstroom naar vervolgopleidingen en 
duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. 

Huidige situatie anderstalige studenten in het 
mbo
In het mbo stromen steeds meer studenten in die het 
Nederlands niet als moedertaal, maar als tweede taal 
hebben geleerd en nog aan het leren zijn (Kennispunt 
MBO Taal & Rekenen, 2021). Het College voor Toetsen 
en Examens (CvTE) heeft in een rapport vastgesteld 
dat het voor deze groep lastig is om het examen Ne-
derlands gebaseerd op de referentieniveaus te behalen 
(Commissie Staatsexamens NT2, 2014). Daarbij komt 
het geregeld voor dat anderstalige studenten afgera-

den wordt deel te nemen aan een opleiding of dat ze 
in een lager niveau worden geplaatst, omdat er zorgen 
zijn of ze het 2F- of 3F-examen wel gaan halen (Kennis-
punt MBO Taal & Rekenen, 2021). Hierdoor raken deze 
studenten gedemotiveerd en worden studenten die 
wel voldoen aan de juiste beroepscompetenties voor 
het behalen van het mbo-diploma gelijke kansen op 
onderwijs en diplomering ontnomen. 

Wat gaat er mis?
Anderstalige studenten nemen momenteel deel aan de 
reguliere 2F- en 3F-examens, die gebaseerd zijn op de 
niveaus van het Referentiekader taal. Het Referentieka-
der is ontwikkeld voor studenten die vanaf hun vroege 
jeugd onderwijs in Nederland volgen. De commissie-
Meijerink, die dit Referentiekader heeft opgesteld, 
heeft daarbij expliciet vermeld dat de niveaubeschrij-
vingen minder goed aansluiten bij mbo-studenten van 
wie het Nederlands niet de moedertaal is (Expertgroep 
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008). Een 
anderstalige student kan communicatief immers taal-
vaardig genoeg zijn om zijn of haar boodschap over te 
brengen, maar zal nog lange tijd specifieke NT2-fouten 
maken, bijvoorbeeld bij zinsvolgorde en lidwoordge-
bruik. Ook de uitspraak blijft lang kenmerken van de ei-
gen taal behouden. Daarnaast kan een anderstalige
student bepaalde woordenschat, kennis van de Neder-
landse cultuur en spreekwoorden of gezegdes missen, 
waardoor teksten en opgaven uit het examen niet of 
minder begrepen zullen worden (Commissie Staats-
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examens NT2, 2014). Denk bijvoorbeeld aan kamperen, 
afval scheiden, verjaardagen vieren en het Koningshuis. 
De MBO Raad pleit in de Handreiking taalbeleid in het 
mbo voor het curriculum Nederlands voor inclusief 
taalonderwijs, zodat studenten ongeacht hun moeder-
taal volledig kunnen participeren (MBO Raad, 2021).

Referentiekader taal versus Raamwerk NT2
Het Referentiekader taal waarop de 2F/3F-examens 
gebaseerd zijn, sluit niet aan bij de taalverwervingssta-
dia van studenten met een andere moedertaal dan het 
Nederlands. Deze referentieniveaus zijn bedoeld als 
beschrijving van de ontwikkelingsstadia van het Neder-
lands van moedertaalsprekers. In het mbo wordt ge-
examineerd op niveau 2F en 3F, niveaus die overeen-
komen met de functioneringsniveaus B1 en B2 van het 
Raamwerk NT2 (College voor Toetsen en Examens, z.d.). 
Het Staatsexamen NT2 examineert vier vaardigheden 
op niveau B1 en B2 van het raamwerk NT2 (Commissie 
Staatsexamens, 2014) in de context van werk, oplei-
ding en maatschappij en sluit aan bij de ontwikkelings-
stadia in de taalverwerving van de anderstalige stu-
dent. In het Staatsexamen NT2 wordt rekening gehou-
den met typische kenmerken van een tweedetaalver-
werving.

Cultuurneutraal examineren
Het Staatsexamen NT2 is gericht op deze doelgroep 
en zoveel mogelijk cultuuronafhankelijk gemaakt. Situa-
ties die typisch Nederlands zijn, zoals tradities of televi-
sieprogramma’s komen niet voor in het Staatsexamen 
NT2. Deze woordenschat of kennis hebben de studen-
ten ook niet nodig bij de uitvoering van hun beroep of 
het functioneren in de Nederlandse maatschappij. 
Daarnaast worden er in het Staatsexamen NT2 in de 
vraagstelling weinig woorden gebruikt die buiten de 
lijst met meest frequente woorden vallen.1 Ook komen 
er geen gevoelige onderwerpen voor in de teksten 
(denk aan: oorlog, racisme of religie), zodat een stu-
dent hierdoor niet kan worden afgeleid. 

Zoals bij iedere verandering leidt ook dit wijzigingsbe-
sluit tot een aantal uitdagingen. Hierna noemen we en-
kele inhoudelijke discussiepunten die in de internetcon-
sultatie over de regeling prominent naar voren kwamen. 

Verschillen tussen de examens
Een student met niveau B1/B2 kan communicatieve ta-
ken succesvol uitvoeren met dezelfde moeilijkheids-
graad, op hetzelfde abstractieniveau en in dezelfde 
contexten als een student die niveau 2F/3F beheerst. 
Wat zijn de verschillen? Fouten in zinsvolgorde en 
werkwoordvervoegingen kunnen bij B1/B2 vaker voor-
komen. Ook vertoont de uitspraak wellicht nog ken-

merken van de moedertaal en kan de woordenschat 
kleiner en minder gevarieerd zijn dan die van een moe-
dertaalspreker. Spreken en gesprekken voeren worden 
bij het Staatsexamen NT2 geïntegreerd getoetst in een 
talenpracticum, terwijl studenten in een 2F/3F-examen 
een presentatie moeten houden en een gesprek moe-
ten voeren met een reëel persoon. Deze verschillen 
kunnen vragen oproepen over de vergelijkbaarheid van 
de examens. 

Criteria voor deelname
In het concept wijzigingsbesluit staat: ‘Een vrijstelling 
wordt slechts verleend aan de student die bij aanvang 
van zijn beroepsopleiding ten hoogste zes jaren onder-
wijs in Europees Nederland heeft gevolgd.’ (Concept 
wijzigingsbesluit internetconsultatie, 2020. Zie Over-
heid.nl, z.d.). Vaststellen of iemand zes jaar Neder-
landstalig onderwijs heeft gevolgd, kan lastig zijn. De 
examencommissie van de opleiding controleert of de 
student aan de juiste voorwaarden voldoet. Waar kan 
de examencommissie de onderwijsgeschiedenis van de 
student inzien? De zesjaarsregeling zou daarbij ook 
weer kansenongelijkheid kunnen creëren voor de 
groep anderstalige studenten die buiten de regeling 
valt. 

NT2-expertise in het mbo
Een ander aandachtspunt is dat anderstalige studenten 
die toegelaten worden in de mbo-opleiding NT2-les-
sen moeten kunnen volgen. Zo kunnen ze hun taalvaar-
digheid verbeteren en zich voorbereiden op het Staats-
examen NT2, indien dit nog niet behaald is. De MBO 
Raad beveelt een extra, ondersteunende taalleerlijn 
aan die naast de beroepsopleiding loopt (MBO Raad, 
2021). Dit betekent dat er naast de reguliere lessen 
Nederlands NT2-lessen worden aangeboden, verzorgd 
door docenten met de juiste expertise. Mbo-scholen 
moeten al bij instroom bepalen wie anderstalig is, wel-
ke taalondersteuning nodig is en hoe deze ingebouwd 
wordt in het lesprogramma.

Geen garantie
We moeten ons daarnaast realiseren dat het invoeren 
van het Staatsexamen NT2 als examen voor anderstali-
ge studenten geen garantie geeft op slagen. Het 
Staatsexamen NT2 is immers niet makkelijker dan een 
2F/3F-examen en vraagt om taalvaardigheid op een 
pittig niveau. Daarbij duren de lees- en luisteronderde-
len van het Staatsexamen NT2 langer en zijn de onder-
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werpen van de schrijfexamens niet vooraf bekend. Ook 
worden de spreekexamens in een talenpracticum afge-
nomen, in een onbekende omgeving, onder tijdsdruk 
zonder live gesprekspartner. Er zullen ook studenten zijn 
die moeite hebben om het Staatsexamen NT2 te behalen.
Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat de vrijstel-
ling van het examen Nederlands en de reguliere lessen 
Nederlands niet als consequentie mag hebben dat an-
derstalige studenten niet meer verder worden onder-
steund in hun taalontwikkeling. Dit geldt ook voor de 
Nederlandstalige studenten die het examen 2F of 3F al 
behaald hebben bij aanvang van de opleiding. Ook zij 
moeten worden uitgedaagd en aangemoedigd hun 
taalniveau te behouden of te verbeteren.

Kansenongelijkheid verminderen
Met de nieuwe regeling wordt anderstalige studenten 
gelijke kansen geboden voor het behalen van het taal-
examen. De toegankelijkheid van het mbo-onderwijs, 
de kansen op het behalen van een diploma en de 
doorstroom naar duurzame arbeidsparticipatie worden 
zo bevorderd. Om de nieuwe regelgeving het effect te 
laten sorteren dat beoogd wordt, moeten scholen de 
uitdagingen die de regeling biedt oppakken. Dan kan 
dit een grote sprong voorwaarts zijn in de toegang tot 
de arbeidsmarkt voor anderstaligen. Als we willen dat 
anderstaligen gediplomeerde arbeidskrachten worden, 
zullen we er rekening mee moeten houden dat hun 
taalverwerving anders verloopt dan bij Nederlanders 
en dat specifieke NT2-fouten op alle niveaus een rol 
kunnen blijven spelen. Wie mensen gelijke kansen wil 
bieden, moet hen op maat bedienen.

Met dank aan Tiba Bolle (ITTA) en José Bakx (College 
voor Toetsen en Examens).

Liesbeth van der Meij

De auteur is adviseur op het gebied van NT2-didactiek in 
het mbo bij het ITTA, Universiteit van Amsterdam. 

 Correspondentie: liesbeth.vandermeij@itta.uva.nl
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