
 
 
Toelichting bij voorbeeldexamen Nederlandse taal 3F 2013 (aangepast voor kandidaten met auditieve 
beperking) 
 
Aanpassing examen Nederlands voor leerlingen met een auditieve beperking 
Met ingang van het studiejaar 2014-2015 verandert de opzet van het aangepaste examen Nederlands voor 
leerlingen met een auditieve beperking (zowel 2F als 3F). In voorgaande jaren kreeg de student een 
uitgebreider examen leesvaardigheid en vervielen de luister- en kijk-luisteropdrachten. Vanaf 2014-2015 
worden alleen voor deze studenten de kijk-luisterfragmenten voorzien van ondertiteling, waardoor zij ook 
voor een student met een auditieve beperking te volgen zijn. De zuivere luisteropdrachten (zonder beeld) 
vervallen.  
De andere opzet van het examen zorgt voor iets meer variatie en is daardoor waarschijnlijk prettiger voor de 
student dan een zuiver leesexamen.  
Het ‘’beluisteren’’ van ondertitelde beelden dekt misschien niet alle kenmerken van luisteren af en doet in 
ieder geval ook deels een beroep op leesvaardigheid. In formele zin is door de afname van de aangepaste 
toets het onderdeel ‘’luisteren’’ getoetst, net als voor de studenten die geen auditieve beperking hebben. 
Net als voor alle andere studenten geldt dat impliciet luisteren ook op een natuurlijke wijze in het onderdeel 
gespreksvaardigheid aan de orde komt. Het hoeft daarbij echter niet te worden afgevinkt en/of afzonderlijk 
beoordeeld. 
De noodzaak voor een aangepast examen gespreksvaardigheid als instellingsexamen blijft bestaan. Dat kan 
bijvoorbeeld met een doventolk, of in de vorm van een chatsessie. De uitwerking daarvan valt buiten de 
verantwoordelijkheid van het CvE. Voorbeelden van aangepaste instellingsexamens gespreksvaardigheid zijn 
in voorbereiding.  
Voor studenten is het volgen van ondertiteld beeldmateriaal waarschijnlijk heel bekend uit het dagelijks 
leven. In examensituaties kan de student ermee in aanraking zijn gekomen bij ondertitelde kijk-
luistertoetsen in het schoolexamen van de VO-scholen (geleverd door Cito), en bij ondertitelde kijk-
luisterfragmenten in de centrale examens van de talen bij BB en KB in het VO. De opzet in het centraal 
examen mbo is verwant aan de laatste. De ondertitelde Cito-kijkluistertoetsen worden door leerlingen niet 
altijd als reëel ervaren, omdat lezen plus beeld een andere concentratie vergt dan luisteren plus beeld. Bij de 
centrale examens BB en KB is die kritiek nooit gehoord. De mogelijkheid van terugspoelen en stilzetten 
ondervangt kennelijk het probleem van de andere concentratie bij beeld-plus-lezen. De centrale examens 
mbo volgen de lijn van de BB- en KB-examens. Het CvE zal bij de normering nagaan of desondanks sprake is 
van een niet voorziene moeilijkheid bij het maken van de opgaven, en daarvoor indien nodig bij de 
vaststelling van de cijferschaal rekening houden. Met onderstaand voorbeeld kan de student zich ervan 
vergewissen of de vorm voor hem haalbaar is. 
 
NB: Omdat dit geen volledig examen is (er is maar één kijk-luistertekst met ondertiteling opgenomen), is er 
voor dit voorbeeldexamen geen omzettingstabel beschikbaar.  


