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Referentiecesuur Nederlandse taal 3F
Inleiding
De referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen gelden voor de verschillende
sectoren van het onderwijs in Nederland. Om ervoor te zorgen dat in de verschillende
toetsen en examens een gelijke cesuur wordt gehanteerd, is het project referentiesets
uitgevoerd. Ten gevolge van tegenvallende dataverzameling in het mbo is de
referentiecesuur voor Nederlands 2F en 3F pas tijdens de zomervakantie 2014
opgeleverd, een jaar later dan gepland.
Situatie
Inmiddels is duidelijk dat de referentiecesuur Nederlands 3F die vastgesteld is als
resultaat van dit onderzoek, aanzienlijk hoger uitvalt dan de tot nog toe gehanteerde
cesuur tijdens de pilotperiode. Uitgaande van de nieuwe schaalscores die vanaf dit
studiejaar worden gehanteerd, zou de cesuur in plaats van 42 op 46 komen te liggen.
Wanneer deze referentiecesuur toegepast zou worden op de afnamegegevens van
Periode 4 2013-2014, zou dit betekenen dat het percentage onvoldoendes voor
Nederlands 3F stijgt van 38 naar 51 procent.
Implementatie
In het studiejaar 2014-2015 zal deze referentiecesuur nog niet worden ingevoerd. De
reden hiervoor is dat de mbo-sector tijdens de pilotperiode nog geen kennis en
ervaring heeft kunnen opdoen met de nieuwe cesuur. Instellingen hebben daardoor
geen passende maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat een hogere cesuur
zou leiden tot meer onvoldoendes.
In dit studiejaar zal nog de cesuur uit het studiejaar 2013-2014 worden gehanteerd,
namelijk de schaalscore 42. Aan het eind van het studiejaar 2014-2015 bepaalt het
College voor Toetsen en Examens of vanaf het studiejaar 2015-2016 wel de
referentiecesuur Nederlands 3F toegepast zal gaan worden. Om inzichtelijk te maken
hoe hoog het cijfer van de studenten feitelijk zou zijn met toepassing van de
referentiecesuur, zal in de omzettingstabellen een extra, cursief gedrukte kolom
worden opgenomen met het cijfer na toepassing van de referentiecesuur. In de
toelichting op de omzettingstabel zal dit worden benadrukt.
Marcel Claessens
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