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Inleiding
De toetsing van vreemde-talenkennis bij jongeren vindt voor een
belangrijk deel plaats op centraal niveau (CITO). Voor het volwassenenonderwijs (afgezien van strikte equivalenten van dagonderwijs
zoals de avond-mavo, avond-havo, enz.) ligt dat heel anders. Taalonderwijs in de na-schoolse fase wordt verzorgd door allerlei verschillende onderwijs- en vormingsinstellingen zoals taleninstituten,
volksuniversiteiten, buurthuizen en culturele ''ambassades" van de
doeltaal-landen. Toetsing van kennis en vaardigheden vindt
meestal niet centraal plaats. Voor een aantal talen zijn er echter
wel internationaal gerenommeerde examens die zich een zekere
status hebben verworven en aldus als een standaard-norm zouden
kunnen gaan fungeren.
Ook voor het Nederlands als Vreemde Taal bestaat zo'n examen
met een internationaal bereik.
De certificering van de kennis van het Nederlands als Tweede
Taal (d.w.z. de kennis van het Nederlands die personen met een
andere taal dan het Nederlands als moedertaal, hier te lande of in
Vlaanderen hebben verworven) heeft de afgelopen twee jaren steeds
meer belangstelling gekregen. De eerste impulsen kwamen uit het
onderwijsveld zelf(Conferentie van het Cornelis Drebbel-College te
Alkmaar) en de discussie heeft zich daarna op academisch terrein
voortgezet (vgl. Montens/Sciarone, 1986, Verhallen, 1986, Beheydt,
1987).
Centraal in die discussie staat de vraag of men de "deel toetsing"
(discrete point testing) of de "globale" vorm van toetsing (integrative
test) moet volgen, maar misschien meer nog gaat het om welke
instellingen de examinering moeten verzorgen. Het verlossende
woord wordt gesproken door een door de Staatssecretaris van
Onderwijs ingestelde commissie die in haar eindrapport (Program~
macommissie, 1987) een lans breekt voor directe toetsing van de
vier vaardigheden en vervolgens voorstelt dat de daarvoor erkende
onderwijsinstellingen zelf, maar volgens centrale normen, de examinering en beoordeling uitvoeren. Vooralsnog is niet duidelijk wat de
staatssecretaris met die voorstellen van plan is: de bekostigingsproblematiek zal ongetwijfeld het ministerie vele hoofdbrekens bezorgd
hebben *. In ieder geval lijkt het interessant om in het licht van de
bovengenoemde discussie te kijken hoe men in een aantal andere
landen van Europa te werk gaat. Het hier gepresenteerde rapport
geeft van die rondschouw een verslag.
In deze publikatie worden de internationale examens voor de
certificaten van drie vreemde talen - de examens van de Universiteit van Cambridge, van het Goethe-Instituut en van de Alliance
11

Française - en van het Nederlands als Vreemde Taal (onder verantwoordelijkheid van de NederlandseTaalunie en uitgevoerd door de
zogenaamde Examencommissie C.N.V.Tdie gehuisvest is in de
Universiteit van Louvain-la-Neuve), naast elkaar gezet.
Eerst geef ik per certificaat een beschrijving van de inhoud van de
verschillende examens, waaronder de toetsdoelstellingen, de tijdsduur en de relatieve waarde van de verschillende onderdelen: een
beschrijving volgens een vast patroon. Waar mogelijk wordt apart
aandacht besteed aan expliciet gemaakte eisen voor woordenschaten grammaticakennis (hoofdstuk 2). Daarna (hoofdstuk 3) wordt
een aantal, voor de vergelijking belangrijk geachte, aspecten afzonderlijk aan de orde gesteld. Tenslotte volgen nog enkele evaluerende
en concluderende opmerkingen (hoofdstuk 4).
,1: Het gaat in het betreffende voorstel alleen om de doelgroep "hoger opgeleide
buitenlanders" die aan Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs gaan
studeren of werk zoeken in middenkaders en hogere kaders in het bedrijfsleven.
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Beschrijving van de verschillende examens
2.1 Examens van de Cambridge University

De "University ofCambridge: Local Examination Syndicate" organiseert al sinds het begin van deze eeuw examens voor kandidaten uit
met name de Engelse koloniën in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Aanvankelijk waren de aan de examens verbonden certificaten voor
leraren Engels in den vreemde, later namen ook anderen deel aan
de examens.
Op dit moment bestaan er vier examens. De belangrijkste zijn het
"First Certificate" en het "Certificate of Proficiency" (2.12). Op een
lager niveau dan het First Certificate bestaat de "Preliminary
English Test" (2.1.1), gericht op een kennis- en beheersingsniveau
dat overeenkomt met de aanwijzingen van het Drempelniveau-project van de Raad van Europa (zie Van Ek, 1975).
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om na het Proficiency-examen
het "Diploma of English Studies" te halen (op 3 niveaus). Het
Diploma kan worden vergeleken met een propaedeuse-examen in
enige vreemde taal aan een Britse universiteit. De examenstof
bestaat uit de onderdelen "Language andAppreciation" (paper n.a.v.
3 vragen), "Literature" (3 papers n.a.v. vragen over een vaste literatuurlijst) en "Life and Institutions" (paper n.a.v. 3 vragen over
onderwerpen betreffende de Britse samenleving). Dit examen wordt
hier verder niet uitgebreid behandeld.
Hieronder worden de eerste drie examens afzonderlijk besproken.

2.1.1 "Preliminary English Test (P.E. T.)"
De P.E.T. bestaat uit 7 onderdelen: 4 schriftelijke en 3 mondelinge
opgaven. Voor zowel het schriftelijke als het mondelinge deel kan
men 40 punten behalen.
Men streeft naar een evenwichtige verdeling tussen formele en
informele, maar wel zo veel mogelijk alledaagse, taalgebruikssituaties. In aansluiting op de specificaties van het ''Threshold Level"-project worden soms situationele en notionele gegevens verstrekt bij de
examenteksten. In tabel I worden gegevens gepresenteerd omtrent
testonderdelen, testvormen, bedoelingen, vereiste kennis en vaardigheden, tijdsduur, enz. De P.E.T. wordt vier maal per jaar afgenomen. De plaatselijke exameninstellingen kennen de cijfers voor
spreekvaardigheid toe; alle andere (schriftelijke) onderdelen worden
in Cambridge nagekeken. Het vereiste woordenschatniveau komt
overeen met de niveaus 1, 2 en 3 van het Cambridge English Lexicon
(R. Hindmarsh, C.U.P. 1986). Een uitgebreide bespreking van deze
woordenlijst volgt in par. 2.13.
Men veronderstelt dus een beheersing van ruim 2200 van de meest
frequente en/of meest belangrijk geachte Engelse woorden, terwijl
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de lijst van het "Threshold-Level" niet meer dan 1600 items bevat
(die overigens niet op basis van woordfrequentie maar op basis van
taalgebruikssituaties zijn gekozen).

Tabel I. Overzicht examenonderdelen Preliminary English
Test

ONDERDEEL
1

2

INHOUD

TESTDOEL

10 meerkeuze-opgaven bij korte
zinnen (het goede woord kiezen
uit 4 mogelijkheden en invullen)
ófl0 meerkeuze-opgaven bij een
stukje tekst (idem)

Vocabulaire

Invuloefening: op 10 open
plaatsen in een
tekst (conversatie) ofin een
reeks zinnen de juiste woorden
invullen

TIJD

90
min.

Idioom+
grammatica

3/4

2 stelopdrachten van elk ca.100
woorden (bijv. brief schrijven,
beschrijving geven, dialoog
afmaken, enz. )

Doelgericht en
linguïstisch
juist taalgebruik

5

10 meerkeuze-opgaven n.a.v.
10 op een band ingesproken
vragen

Luistervaardigheid:
begrijpen van
uitingen/adequaat
reageren
25
min.

6

5 meerkeuze-vragen (ófwaar/
Luistervaardigheid
onwaar vragen, óf tabel invullen) informatie verzamelen

7

Individueel interview n.a.v.
10 vragen (waarvan 3 op papier)
Vraagsoorten:
- uitspreken van getallen/letters
spellen
- directe, persoonlijke vragen
- instructies gericht op kleine
- rollenspellèn
- uitgebreid rollenspel
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PUNTEN

Max.
40

Max.
15

Spreekvaardigheid,
uitspraak
conversationele
behendigheid
7
min.
Max.
25

2.1.2 "First Certificate in English" en "Certificate of Proficiency in
English"
De "First Certificate" evenals de "Proficiency" examens tellen 5
onderdelen nl. voor Lees-, Schrijf-, Luister-, Spreekvaardigheid en
een onderdeel dat misschien het best te omschrijven is als "Functioneel taalgebruik". In de tabellen II en III worden de toetsonderdelen
in detail weergegeven alsmede het relatieve belang ervan.
De vaardigheden worden getest in de vorm van multiple-choice
vragen (lezen en luisteren), vrije en gerichte stelopdrachten (schrijven) evena.l s bij de mondelinge taalproduktie in gestructureerde en
vrije vraagvorm (spreken); de beoordeling van de vocabulaire- en
grammaticakennis speelt een rol bij alle produktieve opdrachten
maar deze worden bij enkele testonderdelen apart getoetst m.b.v.
invulopdrachten, herschrijfopdrachten, meerkeuze-toetsing n.a.v.
tekstjes, e.d. Er is een aanzienlijke "overlap" in al de hierboven
genoemde categorieën.
In belangrijke mate wordt, volgens de testontwikkelaars, in de
toetsconstructie gezocht naar items waarbij kandidaten hun kennis
kunnen demonstreren van "juist en toepasselijk taalgebruik".
Bijvoorbeeld in het leesvaardigheidsonderdeel is het bij de meerkeuzevragen in sommige gevallèn mogelijk dat er twee of drie van de
vier opties volgens de regels van de grammatica correct zijn, maar
de semantische en pragmatische regels laten daar slechts één
mogelijkheid toe. In zulke en ook andere test-items wordt verondersteld dat de kandidaten zich enigszins bewust zijn van: "wat hoort
waar en wanneer" (use and usage). De toetsing van deze kennis
speelt mee op zowel receptief als produktief niveau.
Bij de opstellen kan men kiezen voor de bespreking van een gelezen
werk (weliswaar aan de hand van een door de toetsmakers aangedragen discussiepunt) en ook bij het mondeling bestaat de (keuze-)
mogelijkheid dat men voor een deel van de tijd een boek bespreekt.
De titels worden door Cambridge circa twee jaar tevoren gegeven
(meestal 3 of 4 literiare of populair-literiare werken).

Tabel II. Overzicht examenonderdelen First Certificate in English

ONDERDEEL

INHOUD

LEZEN
1A
25 meerkeuze-vragen (met 4 opties)
n.a.v. gaten in 25 gepresenteerde
zinnen

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

-Vocabulaire
- Kennis v.d.
grammatica

Totaal
60
min.

lpunt
per
antw.
Max.

40
1B

15 meerkeuze-vragen (4 opties)
n.a.v. 3 of meer kleine teksten
(waaronder zakelijk proza/artikelen/advertentieteksten/"public
notes''/gebruiksvoorschriften)
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- Juist begrip v.d.
strekking v.d.
teksten ook
details uit de
inhoud

2punten
per
antw.

vervolg Tabel II. Overzicht examenonderdelen First Certificate in English

ONDERDEEL

INHOUD

SCHRIJVEN
2AB
2 stelopdrachten (120-180 woorden)
te kiezen uit 5 mogelijkheden; b.v.
-brief schrijven n.a.v.
inleiding
- speech schrijven (doel + situatie
gegeven
.,. verhandeling schrijven (n.a.v.
opdracht)
- dialoog schrijven (n.a.v. opdracht)
- verhandeling over gelezen boek
(n.a.v. opdracht bij één van drie
vastgestelde titels)
USE ofENGLISH
3A
- Invuloefening (20 gaten)
- Zin-herschrijftest
-Aantal gevarieerde onderdelen
(zinnen afmaken; juiste zin n.a.v.
aantal gegeven woorden; brief afmaken; testen van kennis van een
woordveld)

Gerichte schrijfopdracht n.a.v.
korte tekst met "realistic background"

3B

LUISTEREN
4
- Enkele (2,3 of 4) luisterteksten op
de band zoals rapportages, interviews en conversaties, meestal van
beschrijvende aard
- "Near authentic spoken English
in a variety of realistic contexts"
- Daarbij 20 of meer kleine invulof aanstreepopdrachten, dan wel
multiple choîcevragen of vragen van
het "waar/onwaar''-type
MONDELING INTERVIEW
Afgenomen door plaatselijke examinator:
1 beschrijven van een foto en beantwoorden van gerelateerde vragen
2. hardop lezen van een stuk tekst+
identificeren van gesprekssituatie
3. uitvoeren van gerichte spreekopdracht
4. gesprek n.a.v. gelezen titel
Mogelijk afgenomen in groepjes van
2 of 3 kandidaten

5
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TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

-Alg. kwaliteit
taalgebruik
- juist gebruik
woorden en
zinsstructu ur

Totaal
90
min.

Max.20
punten
per
opstel

- gramm. correctheid
- spelling/interpunctie
- relevantie en
interne
organisatie
- Functioneel
taalgebruik
- correcte en
"toepasselijke"
keuze van
vocabulaire
-idioom
- juist begrip
taal- en
tekststructuur

8
punten
of
meer:
vold.

Totaal
120
min

80%
v.h.
totaal

-juiste interpretatie en (re-)
presentatie van
informatie
- Begrip/herkenning van hoofdpunten (van gegeven informatie)
- identificatie van
objecten/namen/
tijdstippen/e.d.

Max.40
nagewogen
score

20%
v.h.
totaal
Totaal
30
min.

Max. 20
nagewogen
score

Totaal
-gramm.
15 min.
correctheid
2.- uitspraak
(individuele klank
en intonatie)
3.- comm. vaardigheid
-vocabulaire

Max. 40
cijfer
voor
elk
testdoel
apart

1. - Fluency

Tabel 111. Overzicht examenonderdelen Certificate of Proficiency

ONDERDEEL

INHOUD

LEZEN
1A
- Zoals F.C.E.
1B

- Zoals F.C.E.

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

-Zoals F.C.E.

Totaal
60min.

Max.
40

- Zoals F.C.E.
-Tevens begrip van
nuances, register,
stilistische effecten
beoogd door de
schrijver

SCHRIJVEN
2A
- Zoals F.C.E.
- Lengte 200/350 regels
2B
-Tevens keuze uit 3 boektitels:
meer hoog-literaire genre
(Shakespeare, e.d.)

- Zoals F.C.E.
- Meer aandacht voor
toepasselijk en natuurlijk taalgebruik,
vindingrijkheid, e.d.

Totaal
90min.

Max.
40:
2x20
8 of
meer=
vold.

USE ofENGLISH
3A
- Zoals F.C .E.
3B
-Tekst met (10-15) open vragen
en een opdracht voor een samenvatting (50-100 woorden)

- Zoals F.C.E.
- Begrip en juiste
interpretatie v.d.
tekst

Totaal
120
min.

Max.
40

- Zoals F.C.E.
-Tevens herkenning
v. sprekers-attitude
-Volledig begrip
va:n doel en situatie

30min.

Max.
20

- Zoals F.C.E.
- Criterium vooral
"near-native speaker
competence"

20 min.

Max.
40:
zie
F.C.E

LUISTEREN
4
- Zoals F.C.E.
- Meer multiple-choice (4 opties)
- Meer authentiek (non-standard
English) materiaal
MONDELING INTERVIEW
5
-Zoals F.C.E.
- Optioneel onderwerp: gelezen
boeken (v.g.l.s. boekenlijst)

2.1.3 Woordenschatniveau en grammaticale kennis
Bij de verschillende examens wordt duidelijk aangegeven welk
lexicaal niveau vereist is voor tekstbegrip. De daarvoor gehanteerde
woordenlijst is het "Cambridge English Lexicon" van R. Hindmarsh
(Gambridge, 1980: gecorrigeerde versie sinds 1986).
In het C.E.L. worden 7 niveaus onderscheiden:
Niveau 1-Totaal: 598 woorden,
Niveau 2 -Totaal: 617 woorden - Cumulatief totaal: 1215,
Niveau 3 - Totaal: 992 woorden - Cumulatief totaal: 2207,
Niveau 4 - Totaal: 1034 woorden ~ Cumulatief totaal: 3241,
Niveau 5 -Totaal: 1229 woorden - Cumulatief totaal: 4470.
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De niveaus 6 en 7 hebben betrekking op betekenisuitbreidingen
("semantic values") van de hoofdlijst (4470 woorden) tot resp. 6500
en 8500 items. Per woord en/of betekenisaspect wordt in de lijst het
niveaucijfer gegeven, alsmede de woordklasse en de bedoelde
betekenis van het woord. Voor een voorbeeld zie afb. 1.
Met het oog op de hier besproken examens is de niveau-indicatie:
Preliminary English Test ; 1 t/m 3, d.w.z. 2207 items,
First Certificate
; 1 t/m 5, d.w.z. 4470 items,
Certificate of Proficiency ; 1 t/m 7, d.w.z. 8500 items.
Hindmarsh heeft zijn lijst samengesteld met behulp van een aantal
woordfrequentie-lijsten en woordenlijsten voor educatieve doeleinden; bij het uiteindelijk "opschonen" van de ruwe lijst is veel getoetst
aan de ervaring van taaldocenten.
In de inleiding van het C.E.L. stelt de auteur dat de vijf niveaus van
de woordenlijst kunnen worden gekoppeld ("there is a one-to-one
correspondence") aan de eerste vijf niveaus van de zinspatronenlijst in "English Grammatical Structure" van L.G. Alexander e.a.
(Londen, 1975). English Grammatica! Structure biedt een lijst van
zinspatronen en grammaticale structuren, gerangschikt volgens de
criteria: 1) veronderstelde frequentie van voorkomen, 2) produktiviteit, 3) algemene bruikbaarheid, 4) opklimmende moeilijkheidsgraad ("from simple to compound and complex") en 5) pedagogische
geschiktheid. De lijst is opgedeeld in 6 niveaus; elk niveau op zijn
beurt bevat een reeks van units waarbij in elke unit één bepaald
type zinspatroon of grammaticale structuur centraal staat en waar
aan de hand van geordende voorbeeldzinnen de mogelijke grammaticale en lexicale variatie wordt gegeven. Ook de toetsconstructeurs
Atb. 1. Cambridge English Lexicon. (Hindmarsh)
1 May n. month
2master
2may/might
2 n. superior: master en servant
2 modal possibility: that may be true
3 n. teacher: master and boys
after all
4 n. controller: he's the master of
3 modal possibility: that might be
the house
5 v. gain control over: she mastered
true, I suppose
3 modal permission: you may go naw
the fLute
4 modal request for permission: might
5 n. form of address: Master John
I perhaps explain
Smith
6 n. possessor of great skill: he's a
4 modal suggestion: you migth try the
master at card tricks
corner shop
5 modal no reason against: we may as
7 n. title: Master ofa College/
wellstay
hounds etc.
6 modal wish: may you enjoy your
5 masterpiece n.
holîday
3 mat n. a small carpet
7 modal purpose: act now so that
lmatch
everything may be arranged in time
l n. light: a box of matches
3 n. contest: a football match
2maybeadv.
4 v. harmonise: this scarf matches 4mayorn.
lmepron.
mycoat
6 n. equal; meet one's match
5meadown.
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van Cambridge maken gebruik van deze lijst bij de ontwikkeling
van de examens. Let wel, zulke verwijzingen leggen nog niet de
complexiteit van examenteksten aan banden; de moeilijkheidsgraad
van een tekst wordt door meerdere factoren bepaald dan alleen
woordgebruik en syntactisch niveau. Wel kunnen zulke gedetailleerde lijsten een belangrijke diagnostische waarde worden toegekend, voor lesgevers èn cursisten die willen vaststellen of men het
voor het examen vereiste niveau heeft bereikt. Hindmarsh richt
zich in zijn inleiding ook tot "text-editors, curriculum planners,
examination setters and course writers" en houdt hen voor: "It is
emphasised that the gradings given in C.E.L. are not intended as a
strait-jacket on the materials producer or other user, but as a guide
to help him control levels consistently. It is fully appreciated that
the demands of context may frequently override the level assignment given by lexical grading." (p.XII)

2.2 Examens van het Goethe-Instituut
Het Goethe-Institut in München en de daarmee verbonden vestigingen in West-Duitsland (16) en in talloze andere landen van de wereld
(14 7), organiseren cursussen en examens Duits als Vreemde Taal op
een vijftal niveaus:
1. "Zertifikat Deutsch als Fremdsprache" (ZDaF) in samenwerking
met het "Deutsche Volkshochschul-Verband".
2. "Zentrale Mittelstufenprüfung" (ZMP).
3. "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP).
4. "Kleines Deutsches Sprachdiplom" (KDS), in opdracht van de
Ludwig-Maximilians-Universität te München.
5. "Grosses Deutsches Sprachdiplom" (GDS), ook i.o.v. de LudwigMaximilians-Uni versitä t.
In alle gevallen gaat het om centraal in München ontwikkelde
standaard-examens die aldaar van een exacte beoordelingsnorrn
worden voorzien maar op lokaal niveau worden gecorrigeerd en
gewaardeerd, met uitzondering van de examens K.D.S. en G.D.S.
De certificaten-toekenning blijft natuurlijk onder de volle verantwoordelijkheid van het moederinstituut en daarom worden steeds
steekproeven, schaduwcorrecties en werkbezoeken uitgevoerd. De
opleiding van examinatoren regelt men ook in München. Er worden
per niveau twee examens per jaar geproduceerd maar niet alle
instituten bieden twee maal per jaar de mogelijkheid een examen af
te leggen. Het Zertifikat en de beide toetsen voor het Sprachdiplom
heten "kursunabhängig" te zijn; in ieder geval geldt wel voor alle
examens dat voor deelname niet vereist is dat kandidaten de cursus
op het Goethe-Instituut hebben gevolgd.
In het navolgende worden de verschillende examens besproken, zij
het dat er niet van alle toetsen in gelijke mate verantwoording van
doelstellingen en normering wordt gegeven. In zulke gevallen is
tenminste van een recent voorbeeld gebruik gemaakt.
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Tabel rv. Overzicht examenonderdelen Zertifikat Deutsch als Fremdsprache

ONDERDEEL

INHOUD

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

-Tekstbegrip
(globaal en
in detail)

40
min.

Max. 30
2 punten
per
antw.

LEZEN
1

15 meerkeuzevragen (4 opties) bij
1 of meer "authentieke" teksten
(totaal ca. 1000 woorden)

SCHRIJVEN
2
Persoonlijke of half-formele brief
n.a.v. 5 inhoudelijke punten en uitleg vooraf (lengte ca. 100 woorden)

LUISTEREN
3A
-Tekst (ca.4 min.) op band 2 x beluisterd (tweede keer in delen);
daarbij 20 ja/nee-opgaven
- Bijv. radio-uitzendingen/interviews/
conversatie/ingesproken teksten
3B

5 korte uitingen (tot ca.40 woorden)
waarover 5 meerkeuze-vragen

STRUCTUREN/WOORDENSCHAT
4
60 invul~ of afmaakzinnen (meerkeuzevragen; 4 opties) waarvan 40 gramm.opgaven en 20 vocabulaire-opgaven

SPREKEN
5A
5 stimuli (alledaagse problemen in 2
zinnen vervat) waarna opdracht om te
reageren, vragen te stellen, e.d.
5B/C

9 vragen a.d. kandidaat over te kiezen
kiezen thema (uit 3); daarvan 2
vragen met/n.a.v. derde gesprekspartner
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A. Inhoudelijk compleet 30
- Bereiken v.h.
min.
communicatieve doel
- Beheersing briefconven ties
B. Lexicale, syntactische
morfologische fouten
mogen niet het
begrip belemmeren

Max.15
A: 0-6
punten

Tekstbegrip
(globaal en in
detail)

A:
20
min.

Max. 30
A:
lpunt
per
antw.

Idem

B:
10
min.

B:
2 punten
per
antw.

Syntactische structurenlijst gegeven;
woordenlijst (2000
items) gegeven

40
min.

Max.15

Primair inhoud en
communicatief doel;
secundair grammaticale correctheid

5
min.

Max. 30
A: 1 punt
per
antw.

- Idem (zieA)
na afloop
beoordeling van
communicatieve
vaardigheid en
uitspraak/intonatie

10
min.

B: 2 punten
per
antw.
C: resp
3/1
punt

- (C):

B: 0-9
punten

1/4 punt
per
antw.

2.2.1 "Zertifikat Deutsch als Fremdsprache"
Het examen toetst een basiskennis van het Duits waarmee men zich
in alledaagse situaties moet kunnen redden; men moet een gesprek
over situaties in het dagelijks leven kunnen verstaan en daaraan
kunnen deelnemen en eenvoudige, zakelijke mededelingen mondeling en schriftelijk kunnen formuleren. Op kennisniveau worden de
testen gekoppeld aan de in een uitgebreide brochure vastgestelde
woordenlijst, woordgroepenlijst en woordvormingslijst en aan de
lijst van syntactische structuren (Das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, derde oplage, 1985).
De examenonderdelen zijn Lees-, Schrijf-, Luister-, Spreekvaardigheid en Structuren/Woordenschat. Zie verder tabel IV
Als in totaal 60% of meer van het geheel goed beantwoord of voldoende beoordeeld is, dan is men voor het examen geslaagd.

2.2.2 Zentrale Mittelstufenprüfung!Oberstufenprüfung
Deze beide examens zijn in bepaalde zin cursus-afhankelijk; ze
vormen de afsluiting van de gelijknamige cursussen die door Goethe-Instituten worden verzorgd. De cursussen kennen verschillende
niveaus. Weliswaar zijn er algemene richtlijnen voor de "gefaseerde"
inrichting van de cursussen voor basisniveau (Z.D.a.F.) en middenniveau: 3 of 4 trappen - maar lokale instituten kunnen daarvan
afwijken. "Oberstufe" -cursussen vinden niet overal plaats. Inschaling van gevorderde cursisten gebeurt m.b.v. een intake-toets.
De examens bestaan uit de onderdelen Lezen, Schrijven, Luisteren
(alleen Z.M.P.) en Spreken. Vooralsnog is geen indicatie m.b.t. de
vereiste woordenschat en het grammaticaal kennisniveau voorhanden. De beoordeling geschiedt per onderdeel; voor de uiteindelijke
waardering van het geheel is vastgesteld dat 50% of meer van het
puntentotaal een voldoende oplevert bij het Z.M.P.; bij het Z.O.P.
levert 60% of meer voldoende op.

2.2.3 "Kleines Deutsches Sprachdiplom" en "Crosses Deutsches
Sprachdiplom"
Deze examens voor gevorderden en vergevorderde taalleerders
bestaan uit een mondeling deel (voordracht/hardop lezen/dictee) en
een schriftelijk deel (opstel/tekstverklaring/uitdrukkingsvaardigheid/vertaling/"Landeskunde"/ literatuurvragen: letterkunde of
natuurwetenschappen of economie). De toetsen zijn niet gekoppeld
aan enige cursus; bij aanmelding vindt op de Goethe-Instituten of
andere exameninstellingen een intake-gesprek plaats. Het K.D.S. is
qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met het Z.O.P.
Voor beide examens geldt dat 50% of meer van het puntentotaal,
voldoende is; als één der onderdelen onvoldoende is kan dat binnen
een half jaar herkansd worden. De certificaten geven (v.w.b. eisen
van taalkennisniveau) toegang tot de Duitse universiteiten.
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Tabel V. Overzicht examenonderdelen Zentrale Mittelstufenprüfung

INHOUD

ONDERDEEL

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

Max.
90
min.

Totaal
30;
per
antw.:

LEZEN

A

B

C

Tekst (100 regels) over één onderwerp
als uitgangspunt
Ca. 5 vragen naar hoofdpunten van de
alinea's

Ca.10 beweringen n.a.v. inhoud;ja/neevragen en vindplaatsen geven
Enkele open vragen over de tekst
O.a. meerkeuzevragen over woordbetekenis; woordinvulopdrachten; transformatie-opdrachten; vragen naar verwijzingen

SCHRIJVEN
Brief schrijven (persoonl. brief; soll.brief; ingezonden brief; enz.)
Keuze uit 3 in detail uitgewerkte
schrijfopdrachten (situatie en communicatief doel gegeven)
LUISTEREN
Reeks open vragen (ca.15) n.a.v.
authentieke opname (2x beluisterd;
tweede keer in stukjes afgedraaid)

SPREKEN
Twee gesprekken (lx 5 min., lx 10 min .)
n.a.v. een gekozen foto en een gekozen
gespreksthema (opdracht iemand te
overtuigen/te informeren/over te
halen iets te doen/ enz.)
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- Globale kennis
v.d. inhoud,
strekking en
tekststructuur

1/2

punt

-Idem

1/2 ofl

- Gedetailleerd
tekstbegrip

2 punten

-Woordenschat en
grammatica

1/2 ofl

punt

punt

Schriftelijke
ui tdrukkingsvaardigheid

Max.
90
min.

Max.
30

Globaal (strekking/situatie)
en gedetailleerd
begrip van de
luistertekst

45
min.

Max.
30

Ui tdrukkingsvaardigheid;
creatief taalgebruik; interactieve vaardigheid; vormelijke
co:rrectheid

15
min.

Max.
30

Tabel VI. Overzicht examenonderdelen Zentrale Oberstufenprüfung

ONDERDEEL

INHOUD

LEZEN
1
Tekstverklaring: ca. 100 regels authentieke (lit. of pop.-wetenschappelijke)
tekst met:
A. open vragen (5-10)
B. transformatie-opdracht (5-10)
C. woorduitleg-vragen (ca. 10)

SCHRIJVEN
Uitdrukkingsvaardigheid: gevarieerde
2
groep opgaven (invullen, herschrijven,
zinnen afmaken, e.d.)
Opgaven zijn tekstueel / thematisch
gebonden aan 1. (zie boven)
3

Opstel: (richtlijn 4 kantjes A4) keuze
uit 4 titels n.a.v. opgegeven boeken
of uit 3 alg. titels, waarbij inleiding
en opdracht gegeven is

SPREKEN
4
Voorlezen v.e. onvoorbereide prozatekst

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

- Begrip v.d.
inhoud
-Woordenschat

Max.
90
min.

Totaal
50:
(resp.
A , B, C:
3,2,1
per
antw.)

-Toepasselijk
taalgebruik
- Grammatica
-Woordenschat

Max.
90
min.

Max.
80

-A. Beoordeling
tekstinhoud/opzet en organisatie/
communicatief doel
- B. Beoordeling
"creatief' taalgebruik
- C. Beoordeling
vormelijke/gramm.
correctheid

Totaal
120
min.

Totaal
60:
A=20
B = 10
C = 30

- "Near-native"
uitspraak
-Art./intonatie

Max.
10

5

Voordracht n.a.v. vooraf gegeven
thema (voordracht zonder interrupties )

- Retorische en
vormelijke aspecten
- Juiste argumentatie en inhoudelijke
aspecten

10
min.

Max.
20

6

Gesprek n .a.v. voordracht of de
gelezen titels (zie 3) àfeigen
interesse-onderwerp

- Uitdrukkingsvaardigheid/"creatief'
taalgebruik
- Interactieve vaardigheid
-Vormelijke correctheid

15
min.

Max.
20
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Tabel VII. Overzicht examenonderdelen Grosses Deutsches
Sprachdiplom

ONDERDELEN

INHOUD

SPREKEN
Al
Vrije voordracht (10 min.) over een (uit
3 te kiezen) vooraf gegeven, alg. maatschappelijk of persoonlijk thema; daarna
gesprek met examinator
A2
Hardop lezen v.e. voorbereide en onvoorbereide tekst
LUISTEREN
A3
Dictee (moeilijke tekst van ca. 20 regels)
SCHRI.NEN
Bl
Opstel (keuze uit 6 uitgewerkte thema's)
B2a
Uitdrukkingsvaardigheid; in een tekst
zinnen herschrijven m.b.v. nieuwe
sleutelwoorden
of
B2b
Vertaling Eigen taal/Duits (1it. tekst v.
20 regels)
B3
'I\vee essay-vragen n.a.v. gelezen titels
over Duitse letterkunde of natuurkunde
of economie (per onderdeel keuze
uit 2 x 18 opgaven)
B4
"Landeskunde": 2 essay-vragen n.a.v.
6 titels over "Duitslandkunde" (keuze uit
12 opgaven)
LEZEN
Cl
Tekstverklaring; authentieke tekst
waarbij inhoudsvragen en woord uitlegopdrachten gegeven worden (ca. 25
opgaven)

TIJD

PUNTEN

20min.

?

10 min.

?

20 min.

?

180 min.
60 min.

?

60min.

?

120min.

?

60 min.

?

120min.

?

?

2.2.4 Woordenschatniveau en grammaticale kennis
Van de laatste vijf hierboven genoemde Duitse examens is niet exact
aangegeven wat het vereiste grammaticale en lexicale kennisniveau
is. Voor het Z.D.a.F. daarentegen is een omvangrijke documentatie
voorhanden (Das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, 1985).
T.b.v. het Z.D.a.F. is een lijst met syntactische structuren samengesteld. Met betrekking tot het examen dient de lijst twee doelen:
1) bij het examenonderdeel woordenschat~grammatica wordt de
syntactische kennis direct getoetst in ongeveer 40 meerkeuze- of
open invulopdrachten,
2) bij de lees- en luistertoetsen moeten opgaven en citaten waarover
vragen worden gesteld, passen binnen de grenzen van de syntactische structurenlijst. De lijst zelf is een selectie van woordsoorten
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Tabel VIII. Overzicht examenonderdele.n "Kleines Deutsches
Sprachdiplom''

ONDERDELEN

INHOUD

TIJD

PUNTEN

SPREKEN
Al
Zoals G.D.S. (duur voordracht 5 min.)
Idem
A2

15 min.
lümin.

?
?

LUISTEREN
A3
Idem

20min.

?

60min.
60 min.

?
?

120min.

?

90min.

?

SCHRIJVEN
Bl
Opstel (keuze uit 4 thema's)
B2a
Uitdrukkingsvaardigheid; gevarieerde
groep opgaven (invullen, bijzinnen maken,
zinnen afmaken, herschrijven, e.d.)
of
B2b
Vertaling (zoals G.D.S.)
Drie essay-vragen n.a. v. gelezen lit.
B3
titels (keuze uit 6x 2 opgaven)
LEZEN
C
Tekstverklaring (zoals G.D.S.)

(met naamvallen, vervoegingen en verbuigingen), woordgroepen en
zinsdeelvolgorde-verschijnselen, die voor het examen bekend verondersteld worden. Weliswaar zijn hieraan geen normen voor syntactis.che complexiteit en lengte van zinnen en uitingen verbonden.
De woordenlijst bij het Z.D.a.F bestaat uit 2000 "Stichwörter" (plus
een lijst van getallen, tijdsaanduidingen, maten/gewichten en
nationaliteiten). Bovendien geeft de documentatie een woordvormingslijst. De woordenlijst (lijst van lemma's) is tot stand gekomen
door een groep deskundigen in verschillende selectieronden te laten
kiezen uit een groslijst van ca. 4000 woorden; daarnaast zijn er veel
nuttig geachte woorden toegevoegd. Dit proces werd herhaald
totdat er een lijst van 2000 woorden overbleef. Uitgangspunt bij de
woordselectie was het aan de leerdoelomschrijvingen ten grondslag
liggende raamwerk van (nader omschreven) spreekintenties, thema's, situaties en tekstsoorten. Tijdens het selectieproces zijn steeds
de voor de leerdoelen relevante betekenissen van de gekozen woorden erbij gegeven. Daarop zijn later de voorbeeldzinnen gebaseerd.
In tweede instantie is de woordenlijst zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met de woordvormingslijst en de syntactische
structurenlijst (en vice versa). In de woordenlijst wordt dan ook
indien nodig direct naar de beide andere lijsten verwezen. In de
voorbeeldzinnen is alleen gebruik gemaakt van woorden uit het
eigen lexicon en zodanig dat de woorden uit de lijst ook verschillende
malen in voorbeeldzinnen terugkomen. Als er aan een woord meer-
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dere betekenissen en/of betekenisvarianten verbonden.zijn, dan
worden die steeds met een eigen cijfer genoteerd. Vergelijk afb. 2.

Atb. 2. Z.D.a.F .: Wortliste
fort
1.1

abwesend
J etzt ist er schon vier W och en fort, und wir ha ben immer noch keine
Nachricht von ihm.
Wirwaren im Urlaub nur eine Woche fort.

1.2

abgefahren
Als wir am Bahnhof ankamen , war unser Zug schon fort.

2.

fort-

2.1

z.B. fortbringen , fortschicken W-1.3 .5

2.2

z.B. fortdauern, sich fortentwickeln W-1.3.4

der Fortschritt, -e
Das bedeutet einen groBen Fortschritt.
Er hat in allen Fächern groBe Fortschritte gemacht.

das Foto,-s
lch habe im Urlaub vieleFotos gemacht.
Dieses Foto will ich vergröBern lassen.

fotografieren, fotografiert, fotografierte, hat fotografiert
Manche Touristen möchten am liebsten alles fotografieren.

die Frage, -n
1.

lch wundere mich, daB diese Frage von niemandem gestellt wurde.
lch wuBte nicht, was ich auf seine Frage antworten sollte.

2.

lch interessiere mich sehr für diese Frage.
Diese Frage ist noch nicht gelöst.

3.

+ in Frage kommen

3.1

Das kommt gar nicht in Frage!

3.2

Jemand anders kommt für diese Stelle nicht in Frage.
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2.3 Examens van de Alliance Française
In Nederland wordt door deAlliance Française een viertal examens
afgenomen.'I\vee daarvan, en wel de hogere niveau-examens, vallen
onder de directe verantwoordelijkheid van de Alliance Française de
Paris; dat wil zeggen dat de testen in Parijs worden ontwikkeld en
daar worden gecorrigeerd (m.u.v. de beoordeling van mondelinge
onderdelen). De twee lagere niveau-toetsen, Bilans I en II, worden
door de Alliance Française Amsterdam gemaakt en beoordeeld. Het
bereik van de Bilans is dus beperkt tot Nederlands grondgebied.
Het is meer een soort service ten behoeve van cursisten en van
instellingen die in Nederland cursussen Frans organiseren.

2.3.1 "Bilans I" en "Bilans II"
Het examenniveau van de Bilans is verbonden aan afgeronde delen
van de meest gebruikte lesmethoden: Bilans I baseert men op
kennis die is verworven aan het einde van deel 1 van bijv. "Sans
Frontières", "Français et la vie", "La France en direct" en "Intercodes
I". Bilans II gaat uit van einde deel 2 en begin deel 3 van dezelfde
methodes.
De examens Bilans I en II toetsen luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, grammaticakennis, leesvaardigheid en spreekvaardigheid. De
schriftelijke onderdelen worden in Amsterdam nagekeken; leerkrachten van de deelnemende onderwijsinstellingen in het land
worden voor zo'n correctie-dag uitgenodigd om te helpen. (Zie
tabellen IX en X.)

Tabel IX. Overzicht examenonderdelen Bilans I

ONDERDEEL

INHOUD

TESTDOEL

LUISTEREN
1A
Enkele korte, natuurlijk gesproken
Luistervaardigheid
tekstjes van enkele min. (bijv. radio,
telefoon) over alledaagse onderwerpen
(op cassette)
Opdracht: invullen van agenda, diagram,
hokjes aankruisen, e.d.
lB
Korte invulopdracht door examinator
Gramm. kennis
gedicteerd

TIJD

PUNTEN

15-20

Max.
25

min.

Max.
5

LEZEN
2A

2B

Korte authentieke tekst (b.v. kranteartikel) met enkele aankruis- enja/
nee-vragen
Kleine zins-herschrijfopdracht
(totaal 10 items)
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Tekstbegrip en
herkennen doel+
situatie
Grammatica

15 min.

Max.
15

10-15

Max.

min.

10

vervolg

Tabel IX. Overzicht examenonderdelen Bilans I

ONDERDEEL

INHOUD

SCHRIJVEN
3
Functionele schrijfopdracht; een
brief beantwoorden (in 12 regels)
SPREKEN
4
Uitvoeren van enkele gerichte (alledaagse) spreekopdrachten; individueel
ofin een groep
of
De mogelijkheid bestaat om i.p.v. een
mondeling examen een cijfer voor
algemene indruk door de docent te
laten bepalen

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

ca. 30
min.

Max.
15

- Uitdr.-vaardigheid
- Interactieve vaard.
- Juiste taalhandeling
kunnen uitvoeren

?

Max.

20

Tabel X. Overzicht examenonderdelen Bilans II

ONDERDEEL

INHOUD

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

Zoals Bilans I

Zoals
Bilans
I

Zoals
Bilans
I

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

SCHRIJVEN
Functionele schrijfopdracht, bijv.
Idem
korte beschrijving geven van ee.n voorval

Idem

Idem

Idem

Idem

LUISTEREN
1
Zoals Bilans I, maar meerdere testitems en iets langere en moeilijkere
teksten
LEZEN

2A
2B

Zoals Bilans I, echter langer artikel
Kleine invulopdrachten, zinsherschrijfopdrachten en meerkeuzevragen (totaal 15 items)

3

SPREKEN
4
Zoals Bilans I

Idem

2.3.2. "Diplome de Langue Française" en "Diplome Supérieur"
De examens voor het "Diplöme de Langue Française" (D.L.) en het
"Diplöme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes" (D.S.) zijn
feitelijk cursusonafhankelijk en internationaal gelijk. Daar staat
tegenover dat men vanuit Parijs een indicatie geeft welke stof uit
een aantal genoemde leermethodes in ieder geval a1s voldoende
basiskennis kan gelden voor de examens D.L. (bijv. "Archipel II" of
''Sans Frontières III") en D.S. (bijv. "Langue et Civilisation Françaises": deel 4, of "Le Français et la Vie": deel 4).
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Voor het Diplöme de Langue legt men kandidaten een schriftelijk
deel voor (dictee, tekstverklaring, enkele essay-vragen en een
aantal grammaticale en taalgebruikskennis-vragen) en een mondeling deel (tekst hardop lezen, conversatie en samenvatten). Het
Diplöme Supérieur bestaat uit een schriftelijk onderdeel, waarin
opgenomen zijn: dictee, tekstbegripvragen, grammatica, opstel en
een mondeling deel waarin getoetst wordt: tekstbegrip, uitspraak,
kennis van de grammatica, literatuur en literatuurgeschiedenis.
De beoordeling van de mondelinge gedeelten is in handen van de
plaatselijke leerkrachten, de schriftelijke opgaven worden inAmsterdam en Parijs gecorrigeerd. (Zie tabellen XI en XII.)

2.3.3 Woordenschatniveau en grammaticale kennis
Voor de Bilans zowel als voor de beide Parijse examens kan men zich
voorstellen dat de vereiste grammatica-kennis overeenkomt met de
behandelde stof van de opgegeven leermethoden, hoewel daaromtrent verder geen explicatie wordt gegeven. Door de Alliance Française Amsterdam wordt gemeld dat er weliswaar een bepaald
grammaticaal en communicatief niveau moet worden bereikt voor
de verschillende examens, maar waar dat niveau uit bestaat kan
niet worden vermeld.
Op lexicaal niveau zijn de twee lage niveau-examens te koppelen
aan een vocabulaire-kennis van 800 tot 1500 woorden (resp. actieve
en passieve kennis) voor het Bilans !-niveau en 1500 tot 2000
woorden voor het Bilans II-niveau. Er is geen woordenlijst waarnaar
in deze kan worden verwezen. Voor de hogere examens gelden geen
lexicale beperkingen. Mogelijk kan ook hier een verwijzing naar de
niveaus van de aanbevolen methoden dienst doen (zie boven).
2.4. Het "Cerficaat Nederlands als Vreemde Taal"
Al vanaf 1977 worden er jaarlijks examens voor het Certificaat
"Nederlands als Vreemde Taal" georganiseerd en afgenomen door
een Nederlands-Vlaamse staf die verbonden is aan de afdeling
Nederlands van de Université Catholique de Louvain in Louvain-laNeuve, België. Sinds 1985 berust de verantwoordelijkheid voor het
examen bij de NederlandseTaalunie.
Er kan op drie niveaus examen worden afgelegd, nl. Elementaire
Kennis (sinds 1977), Basiskennis (sinds 1980) en Uitgebreide Kennis
(sinds 1984). Kandidaten kunnen examen voor alle vier de deelvaardigheden op het door hen gewenste niveau afleggen om zodoende
een volledig certificaat te behalen.
Men kan echter ook voor één deeltoets of voor enkele deel toetsen
opgaan en op deze manier een deelcertificaat halen. Zelfs is het

mogelijk aandeeltoetsen van verschillende niveaus in één examen
deel te nemen, met dien verstande dat men niet tegelijkertijd voor
dezelfde deelvaardigheid op een aantal verschillende niveaus
examen kan afleggen (m.u.v. één vaardigheid, mits op twee opeenvolgende niveaus).
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Tabel XI. Overzicht examenonderdelen Diplöme de Langue Française
INHOUD

ONDERDEEL

SCHRIFTELIJK
Dictee van 140 -160 woorden (uit een
1
langere tekst van ca. 400 woorden),
2 x geheel voorgelezen
Tekstbegrip; enkele open vragen n.a.v.
2A
de tekst van 1, die aan kandidaten is
uitgedeeld
2 essay-vragen (60-150 woorden)
2B
Alg. taalgebruikskennis:
3
- hanteren v. taalstructuur
-juist vervoegen van werkwoorden
- transformatie- en herschrijfopdracht
MONDELING
4
Hardop lezen van onvoorbereide
(10-15) regels waarna enkele vragen
over de tekst
Gesprek over thema van tekst 4 àf
5
over andere onderwerpen
Lezen en samenvatting geven van een
6
kort artikel

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

Luistervaardigheid +
kennis schriftbeeld
Leesvaardigheid

30-45
min.

Max.15

120
min.

Max. 25

75 min.

Max. 20

Globaal tekstbegrip

lümin.

Max. 20

Voor 4,5 en 6:
- Uitspraak
-Variatie in
woordenschat
- Stijl en vloeiendheid

5min.

Max. 20

5min.

Max. 20

Schrijfvaardigheid
Grammatica

Tabel XII. Overzicht examenonderdelen Diplöme Supérieur
ONDERDEEL

INHOUD

SCHRIFTELIJK
Dictee: (semi-)literaire tekst van
halve pagina
Tekstbegripvragen (zoals D.L.)
1B

1A

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

Zoals D.L.

Totaal
3,5 uur

Max.
10
Max.

Idem

10

lC

Enkele herschrijf- en invulopdrachten

Idem

2

Opstel n.a.v. 3 gegeven keuzeonderwerpen; over een literair werk
of een kritiek

?

Totaal
4uur

Max.
30

Begrip v.d. tekst
en het boek

?

Max.
10

Kennis v.d. lit.geschiedenis

?

Grammatica en
woordenkennis
Uitspraak en
vloeiendheid

?

MONDELING
3A
Hardop lezen van een passage uit
gelezen werk; gesprek over inhoud
e.d. van gelezen titel
3B
Literatuurhistorie; vragen over
gelezen titels en lit.-historische
en andere gegevens (kritieken)
Gesprek over gramm. problemen en
3C
vocabulaire n.a.v. een tekst
3D
Beoordelingv. uitspraak n.a.v.
3A-3C
30

Max.
10

Max.
10

Max.
10
Max.
10

Het niveau Elementaire Kennis toetst de vaardigheden die strikt
nodig zijn om zich in het dagelijkse leven te redden, voor Basiskennis moet men zoveel Nederlands beheersen dat men op een redelijke
wijze kan functioneren in een omgeving waar Nederlands voertaal
is en voor Uitgebreide Kennis moet men streven naar een vlotte
beheersing van het courante Nederlands.

: 2.4.1 Het vereiste kennis- en beheersingsniveau
De vereiste communicatieve vaardigheid is voor de verschillende
niveaus en voor de verschillende taalvaardigheden nader gespecificeerd in een door de "Werkgroep Certificaat Nederlands als Vreemde
Ta.al" opgestelde ''Algemene Taxonomie van Verbale Communicatie"
(Brochure, 1983). Daarin staan omschreven de taalgebruiksactiviteiten: aan welke taalactiviteiten men moet kunnen deelnemen, welk
soort teksten men moet kunnen begrijpen, in welke communicatieve
situaties men zich zou moeten kunnen bewegen: over welke gespreksonderwerpen en met welke gesprekspartners, welke informatiebronnen men moet kunnen begrijpen, enz.
Daarnaast heeft de Werkgroep in de brochure de nodig geachte
grammaticale vaardigheid voor het Elementaire examen vrij exact ·
omschreven. Voor wat betreft de receptieve toetsen gaat het om
aanduidingen over lengte en complexiteit van taaluitingen en om
een lijst van zinspatronen. Bij de beoordeling van de produktieve
toetsen geldt vooral het criterium van begrijpelijkheid. Voor het
niveau Basiskennis wordt geen nadere omschrijving gegeven van de
syntactische complexiteit. Wel is er in de "Basiswoordenlijst" (de
Kleijn/Nieuwborg, 1983) aangegeven over welke morfo-syntactische
vaardigheid de kandidaat moet beschikken en in welk syntactisch
verband de betreffende woorden moeten worden gekend.
Uitgebreide Kennis is grammaticaal niet aan banden gelegd, zij het
dat bij tekstkeuze de normen van de taxonomie bepalend zijn voor
aard en moeilijkheidsgraad. Voor de produktieve taken staat het
begrijpelijkheidscriterium voorop maar ook de formele correctheid
wordt belangrijk geacht.
De vereiste woordenschatkennis is vastgelegd in twee woordenlijsten. Er is een "Woordenlijst Elementaire kennis" van 890 lemma's
(Beersmans/Beheydt, 1983) en een woordenschat "Basiskennis" van
2044 lemma's (de Kleijn/Nieuwborg). De elementairelijst bestaat
voor ongeveer de helft uit de meest frequente woorden (f=30 of meer
op 100.000) van een groot aantal Nederlandstalige frequentielijsten
waarbij mondeling en schriftelijk gelijk gewaardeerd werden. De
andere helft wordt gevormd door een verzameling woorden die
noodzakelijk waren om aan de eisen van de Taxonomie te kunnen
voldoen. De woordenlijst Basiskennis is ontstaan door de volgende
lagen (f=5 of meer op 100.000) uit dezelfde frequentietellingen te
snijden met dien verstande dat er wel enige overeenstemming
(tussen de verschillende bronnen) over de frequentie moest zijn.
Aan de in deze lijst verzamelde woordtekens zijn op basis van
intuïtie, ervaring en onderzoeksgegevens de voornaamste betekenis-

31

sen toegevoegd en ook het idioom en de vaste verbindingen die de
kandidaat receptief moet beheersen. (Basiswoordenboek Nederlands; P. de Kleijn,/E. Nieuwborg.) Examens kunnen de limieten
van de woordenlijsten met niet meer dan 5% overschrijden (los van
doorzichtige morfologische variatie).
Bij de schriftelijke toetsen is gebruik van (tweetalige) woordenboeken toegestaan; voor Elementaire Kennis en Basiskennis kan
systematisch gebruik van een woordenboek gemaakt worden, voor
Uitgebreide Kennis verwijst men naar incidenteel gebruik van een
woordenboek. De examens worden weliswaar op allerlei verschillende plaatsen afgenomen, de correctie van alle onderdelen vindt
centraal in Louvain-la-Neuve plaats. De examenteksten worden
tevoren door de Werkgroep beoordeeld en eventueel gewijzigd; de
uiteindelijke beoordeling (en vaststelling van de grens tussen
geslaagd/gezakt) is het gevolg van een weging van het totale resultaat van de examens en van de resultaten van voorgaande jaren (het
systeem van relatieve normering zoals ook door het CITO gehanteerd wordt).

Tabel XIII. Overzicht examenonderdelen Elementaire Kennis
ONDERDEEL

INHOUD

LEZEN
1
3 semi-authentieke teksten (1/2~1 p.)
nl. verhaal, kranteartikel en brief.
Per tekst 5-10 meerkeuze-vragen
(3 opties)

TESTDOEL *

TIJD

PUNTEN

Begrip van eenvoudige alledaagse mededelingen

ca.50
min.

lpunt
per
antw.

ca.15
min.

lpunt
per
antw.

LUISTEREN
2
2 of3 semi-authentieke luisterteksten
Idem
(van 1/2 -1 p. lengte); 1x beluisterd,
verdeeld in fragmenten van enkele
zinnen. Na elk fragment driekeuze-'vraag
beantwoorden (de laatst-gehoorde zin).
Totaal 25 vragen.
SCHRIJVEN
3
Gerichte (ingeleid met aantal aan~
aandachtspunten) schrijfopdracht, bijv.
briefje; of alledaags onderwerp. Keuze
uit 2 opdrachten
SPREKEN
4A
Individueel gesprek met examinator:
ca.10 pers. losse vragen. Op cassette

gezet
4B

Bespreking van serie plaatjes (keuze
uit 2 series); 1 zin per plaatje,
1 minuut voorbereidingstijd

Eenvoudige funct.
persoonlijke
schrijfvaardigheid
Beoordeling: inhoud
en taalfouten

40
min.

Eenvoudige alledaagse conversationele zinnen
maken

2min.

2min.

*Voor.exact~ formulering van "testdoel" leze men: "Taxonomie van Verbale Communicatie".
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Tabel xrv. Overzicht examenonderdelen Basiskennis

INHOUD

ONDER-

TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

Begrip vanhedendaagse dialoog
of tekst (fict.
en non-fict. )

ca. 70
min.

lpunt
per
antw.

- Begrip v.e.
gesprek over
alledaags onderwerp
- Begrip v. eenvoudig
geformuleerde
informatie
over actueel
onderwerp

ca. 40
min.

Idem

Primair:
begrijpelijkheid
Secundair:
formele correctheid

40
min.

DEEL
LEZEN
Aantal (ca. 4) 1-lV2 p. teksten
(verschillend in soort); of klein aantal
langere teksten; per tekst 1 of 2 meerkeuze-vragen (4 opties) over
een deel of een zin uit de tekst

1

LUISTEREN
Authentieke opname CV2-1 p.) lx
2A
geheel beluisterd; daarna in fragmenten waar in zinnen gaten van ca. 5
woorden ingevuld moeten worden.
Max. 10 zinnen
2B

2 typen (semi-auth. ) luisterteksten
(dialoog en gesproken tekst). Daarna
10-15 meerkeuzevragen

SCHRIJVEN
3A
Geleide schrijfopdracht: formele brief
of informele brief naar keuze, waarvoor onderwerpen en inhoudspunten
gegeven zijn. Lengte 125-150 woorden
3B

Meerkeuze~toets (4 opties) met
10 invul- en completeeropdrachten

SPREKEN
4A
Individueel gesprek, op cassette gezet
Serie losse vragen (wel uniform )
4B

Verhaal vertellen a.d.h.v. serie
stripplaatjes (1 minuut voorbereiding)
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Grammaticale en
lexicale kennis
Inhoud: zie 3A
Vorm:
- Grammatica 50%
- Uitspraak 10%
-Vlotheid 25%
-Woordkeuze 15%

2min.
2min.

Tabel XV. Overzicht examenonderdelen Uitgebreide Kennis

ONDERDEEL

INHOUD

LEZEN
Een zakelijke en een (semi-)literaire
1
tekst 9 (totaal ca. 5 kantjes). Per
tekst ca.10 meerkeuzevragen (4 opties)
LUISTEREN
2
Een informatieve tekst en een dialoog (lx te beluisteren), in fragmenten
aangeboden. Per fragment een driekeuzevraag. (Totaal: ca. 15)

SCHRIJVEN
3A
Opstel over actueel onderwerp (met
uitgebreide informatie vooraD: ca.
225woorden
3B
Invultekst (ca.1 p. lengte):
ca. 35 gaten
SPREKEN
4A
Individueel gesprek; beantwoorden van
reeks standaardvragen (c.q. spreekopdrachten uitvoeren)
4B

Spreekopdracht: keuze uit 2 alg.
onderwerpen waarbij een lijst van
aandachtspunten als hulpmiddel
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TESTDOEL

TIJD

PUNTEN

Volledig tekst~
begrip van nietspecialistische
en lit. teksten

ca.50
min.

lpunt
per
antw.

Begrip van spontaan, natuurlijk
gesproken taal
(evt. met regionale variatie en ruis
i.h. medium)

ca.30
min.

Idem

Zowel begrijpelijk als formeel
correct schrijfprodukt
- Grammatica
-Vocabulaire
~ Inzicht tekststructuur

ca.60
min.

-Vlotheid en
nuance
- Interactieve
adequaatheid
- Formele correctheid + begrijpelijkheid

ca. 20
min.

2 min.

2 min.

HOOFDSTUK3

Vergelijking van de verschillende examens
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de diverse examens
wordt hier een aantal punten nader bekeken. In ieder geval worden
zaken besproken die in het voorgaande niet expliciet aan de orde
zijn geweest. Voor een deel is aanvullende informatie beschikbaar in
brochures en overzichten die de examenopgaven vergezellen of in
geschriften die door de examinerende instellingen worden uitgegeven. Voor een klein, overig deel maak ik gebruik van gegevens die
door de instituten op navraag zijn verstrekt.
De volgende punten komen aan de orde:
doelstellingen en uitgangspunten (3.1),
samenstelling van de toetsen en de relatieve waarde van de
verschillende onderdelen (3.2),
explicatie van de vereiste woordenschatkennis (3.3),
deelname en resultaten (3.4),
cursusmateriaal en invloed van instellingen op leerinhoud (3.5),
civiele status en invloed van de overheden (3.6),
problematische equivalentie (3 .7).
3 .1 Doelstellingen
Enigszins sterk generaliserend zou men drie typen doelstellingen
kunnen onderscheiden. Daarbij zij opgemerkt dat niet altijd doelstellingen voldoende geëxpliciteerd worden en dat het hier gepresenteerde onderscheid schematisch is en in de praktijk minder eenvoudig, vooral ook omdat in enkele gevallen meerdere doelstellingen
opgeld doen.
1 In veel gevallen worden de doelen omschreven als taalgebruiksdoelstellingen in termen van vaardigheden en activiteiten.
2 Soms zijn het vooral taalspecifieke doelen in termen van
kennisaspecten die men in verband brengt met de taalschat (woordenschat, idioom, grammatica, literatuur).
3 Daarnaast worden af en toe examen-eisen gedefinieerd in
termen van niveau~doelstellingen; welk niveau moet men bereikt
hebben om bijvoorbeeld in te stromen in universiteiten of om in
andere landen een bekwaam leraar Engels, enz. te zijn. Er wordt
dan een soort standaardnorm aangenomen waar het taalniveau aan
moet beantwoorden.
Bij het eerste type doelstellingen staan meestal communicatieve
vaardigheden en gedefinieerde taalgebruikssituaties centraal. In

ieder geval is het zo dat de examens alle vier de taalgebruiksmodaliteiten expliciet in de toetsen aan de orde brengen (soms is de vierdeling heel consequent doorgevoerd en levert elk onderdeel een kwart
van het puntentotaal op). De kandidaat beseft dat hij/zij zich op elk
terrein moet bekwamen en op elk terrein zijn/haar communicatieve
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vaardigheid moet bewijzen. Bovendien spreekt de communicatieve
gedachte sterk uit het soort opdrachten die men moet uitvoeren
(vgl. de schrijfopdrachten van het FCE).
De diversiteit aan mogelijke taalsituaties kan eveneens tot uitdrukking komen in de variatie van tekstsoorten (zoals bij de luistertoets
van het PET).
Voorbeelden van examens in deze doelstellingencategorie zijn: de
Bilans I en II, geïnspireerd door de structuur-globale methode en de
communicatieve aanpak, de Engelse PET en het Duitse ZDaF,
geïnspireerd door de notioneel-functionele aanpak en de "Thresholdlevel" specificaties waarbij aan taalgebruikssituaties eerst taalfuncties en vervolgens de taalmiddelen worden gekoppeld.
De kennis van structuren en vocabulaire is bij de laatste drie
primair verbonden aan de aangeduide communicatieve situaties.
Dit geldt in min of meer dezelfde mate voor het EK-niveau van het
LeuvenseTaalunie-examen, zij het dat daar de woordenschatgrens
erg laag is gehouden (50% van de andere genoemde toetsen).
Er is sprake van meer taalspecifieke doelen als op de eerste plaats
de taal zelf en de eigen taalschat en niet de communicatieve situaties richtsnoer zijn bij de vaststelling van kennis- en niveau-eisen.
Woordenlijsten zijn dan vooral gefundeerd op algemene frequentietellingen en ervaring van taalleerkrachten. Hetzelfde geldt dan
voor grammaticale kennis (vgl. de lijst van English Grammatical
Structures). Het eigenen van de doeltaalsituatie ("use and usage")
wordt ook van belang geacht voor vreemde~taalleerders aan de
andere kant van de aardbol. Vaak spelen literaire teksten een rol,
zoals de titels die men kan lezen ter voorbereiding van de spreekvaardigheidstoets van CPE. Zo ook vindt het Goethe-instituut het
belangrijk om aan "Landeskunde" een rol toe te kennen die in de
examens herkenbaar moet zijn.
De niveau-doelstellingen zijn vooral belangrijk bij de hogere niveaus. Een aantal van de certificaten heeft een algemeen erkende
civiele status. Daar wordt in par. 3.6 verder op ingegaan. Bepalend
hierbij is dat de kandidaat laat zien dat hij/zij van hetzelfde niveau
is als een moedertaalspreker in diezelfde situatie. Niveau-doelen
kunnen in zulke gevallen omschreven worden in termen van (bijvoorbeeld): wie voor dit examen geslaagd is voldoet aan de taalvaardigheidsnorm om een universitaire studie in dit of dat vak te volgen.
Een aparte vorm van niveau-doelstelling is natuurlijk het idee van
"near native competence". Men heeft dan een zodanig niveau bereikt
dat men zonder problemen en als was men een moedertaalspreker
aan elke "open" taalsituatie kan deelnemen. In feite wordt in zulke
termen het kennisniveau van UK, CPE en de Sprachdiplom-examens aangegeven.
3.2. Samenstelling van de toetsen
We hebben zojuist gezien dat de samenstelling van de toetsten en
het voorkomen van bepaalde examenonderdelen een uitdrukking is

van de onderliggende doelstellingen. Opvallend is dat bepaalde
vaardigheden op wel zeer verschillende wijzen worden getest. Zo
wordt luistervaardigheid bij het merendeel van de examens getest
met behulp van een (semi-)authentieke opname waarna een aantal
meerkeuzevragen over de gehoorde tekst wordt gepresenteerd. De
Parijse examens en de Sprachdiplom-examens daarentegen toetsen
de luistervaardigheid met een dictee. Dat daarbij niet alleen begrip
van mondeling taalgebruik maar ook kennis van spelling en een
zekere vorm van schrijfvaardigheid worden meegetoetst is duidelijk.
Zo'n vorm van "dubbeltoetsen" vinden we bij verschillende andere
examens ook. Soms wordt het systeem van meervoudig toetsen om
principiële redenen gekozen zoals bij de examens van Cambridge:
"there is considerable overlap in the categories, in the interest of
economising on examining time and effectiveness of testing" (pers.
correspondentie).
Het wel enigszins ouderwetse examenonderdeel "vertaling" is bijna
geheel verdwenen. Alleen bij het Duitse "Sprachdiplom" bestaat
hiervoor nog, weliswaar facultatief, de mogelijkheid. Ook bij enkele
Cambridge-examens kan men "optional additional papers" overleggen, waaronder vertalingen.
Het vaststellen van de relatieve waarde van de diverse onderdelen
is een gecompliceerde aangelegenheid. Men kan het belang dat aan
de onderscheiden vaardigheden toegekend wordt proberen af te
leiden uit de waardering in punten van het totaal. Over het algemeen is dat bij lees- en luistertoetsen niet zo moeilijk; een goed
antwoord op een meerkeuzevraag levert een punt op. Bij produktieve taken is aan de oppervlakte wel een indicatie te vinden (het
totaal te behalen punten), maar de correctienormen zijn meestal
alleen principieel en niet exact geformuleerd.Als we niet weten hoe
de scoring van fouten plaatsvindt (wordt bijvoorbeeld in een schrijfprodukt vooral gekeken naar grammaticale missers of naar uitwerking van communicatieve bedoelingen), als we niet weten welk type
fouten zwaarder telt (wordt voor een grammaticale fout 1 punt of
een half punt afgetrokken) en als we niet weten of en hoe de uiteindelijke lengte van het schrijfprodukt (of zoals bij EK en BK in de
spreektoets het aantal geproduceerde zinnen per plaatje: dus de
lengte van het spreekprodukt) in verhouding wordt gebracht met
het aantal fouten, dan kan over de waardering van zo'n onderdeel
als bijdrage tot het puntentotaal nauwelijks enige zinnige uitspraak
worden gedaan. De tijdsduur is in dit verband, hoewel op het eerste
gezicht een objectief gegeven, eerder een verstorende dan een
verduidelijkende factor.Voor het opstel van ZMP, KDS en GDS is de
tijdsnorm gegeven, maar de lengtenorm niet. Bij PET is wel de
lengtenorm maar niet de tijdsnorm gegeven. De onvergelijkbaarheid
komt bij de factor tijdsdruk wel erg pregnant naar voren. Als we
bijvoorbeeld de hogere niveau examens naast elkaar zetten dan zien
we een enorme variatie in beschikbare schrijftijd; bij GDS besteedt
de kandidaat 6 uur tijd aan schrijfopdrachten, bij ZOP 3 uur, bij
CPE ook 3 uur en bij UK 80 minuten.
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3.3 Vereiste kennis van de woordenschat
Een van de beste indicaties voor de moeilijkheidsgraad van examens
is de vereiste woordenkennis. Ook hier moet natuurlijk een slag om
de arm gehouden worden. Immers, meerdere factoren kunnen de
moeilijkheidsgraad van teksten bepalen: Beheydt (Beheydt, 1987)
geeft een opsomming van zulke medebepalende factoren zoals
lengte en complexiteit van zinnen, expliciete oppervlaktesignalen
voor onderliggende semantische en logische relaties, tekststructuur,
inhoudelijke densiteit en coherentie. Een deel van deze aspecten is
niet bij uitstek taalafhankelijk; een taalleerder kan in de moedertaal ontwikkelde strategieën om zulke factoren onder controle te
krijgen, natuurlijk voor een deel overdragen naar vreemde-taalsituaties. Niettemin zwakken zij de positie van woordenkennis als
overheersende determinator van moeilijkheidsgraad af.
Verschillende auteurs (Sciarone, 1979, Koster/Matter, 1983) wijzen
erop dat "men voor een redelijk begrip van een taal, een bepaald
minimum aantal woorden moet kennen" (Koster/Matter, 1983:
p. 104). Afhankelijk van de taal waarom het gaat komt men op een
omvang van zo'n 3000/4000 woorden (Sciarone 1979: p. 53). Het is
zinvol zo'n indicatie bij het navolgende in het achterhoofd te houden.
Bij teksten gaat het om de receptieve woordkennis, voor de beoordeling van spreek- en schrijftaken is de omvang van produktieve
woordkennis in het geding, maar bij geen enkel examen wordt
geëxpliciteerd welke norm gehanteerd wordt voor de beoordeling
van variatie in woordgebruik, dus dat probleem kunnen we laten
rusten.

Tabel XVI. Woordenschatnormen voor de verschillende examens

EXAMEN

AANTAL

LIJST

PE.T.
F.C.E.
C.PE.
Dipl.

2207 woorden (lexicale items)
44 70 woorden (lexicale items)
8500 lexicale items
onbekend

Hindmarsh; C.E.L.
idem
idem
geen lijst/limiet

Z.D.a.F.
Z.M.P/Z.O.P
K.D.S./G.D.S.

2000 woorden (lemma's)
onbekend
onbekend

D .H. V/Goethe-Inst.
geen lijst/limiet
geen lijst/limiet

Bilans I
Bilans II
D.L./D.S.

1500 woorden (lexicale items)
2000 woorden (lexicale items)
onbekend

geen lijst
geen lijst
geen lijst/lim:iet

E.K.
B.K.
U.K.

890 woorden (lemma's )
2044 woorden (lemma's)
onbekend

Beerm:ans/Beheyd t
de Kleijn/Nieuwborg
geen lijst/limiet
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In Tabel XVI zijn de gegevens samengevat over de woordenschateisen. Met betrekking tot de Franse examens zijn door de Alliance
Française weliswaar twee getallen genoemd, maar er is geen lijst
voorhanden (zie par. 2.3.3). Bij de Duitse examens is behalve voor
ZDaF evenmin een woordenlijst gegeven maar ook geen aantal
opgegeven (par. 2.2.4). De lijsten zijn in twee opzichten verschillend.
Het lijkt me belangrijk daar even bij stil te staan. De Engelse lijst is
gebaseerd op frequentielijsten, basiswoordenlijsten en ervaringsgronden (zie par. 2.1.3). De Nederlandse lijst voor BK is voor het
grootste deel samengesteld op grond van frequenties. Op nuttigheidsgronden is daar een aantal woorden aan toegevoegd. De
elementaire lijst is voor de helft op frequentie-gegevens en voor de
andere helft op communicatieve eisen gebaseerd (zie par. 2.4.1). Bij
de Duitse lijst heeft men analoog aan het Drempelniveau-project de
woordenlijst gebaseerd op keuzen die door de taalgebruiksfuncties
zijn ingegeven (zie par. 2.3.3).
Een tweede verschil is dat in de Engelse lijst per woord (per teken)
een of meerdere betekenissen worden gegeven - zoals ook in de
andere lijsten het geval is - maar dat in de totaaltelling alleen de
betekenissen van het woord worden meegenomen. Dat betekent dat
als een norm voor een examen wordt gesteld op bijvoorbeeld de
eerste 2000 woorden van de lijst (bij Hindmarsh niveau 1 t/m 3),
daarmee ook precies het plafond van de norm is aangegeven. De
Basiswoordenlijst Nederlands - 2044 woorden, dat wil zeggen 2044
lemma's - geldt als norm voor het niveau Basiskennis. Maar per
teken zijn vaak meerdere betekenissen en vaste verbindingen
opgenomen zodat in vergelijking met de Engelse lijst de totale
woordenlijst wel bijna twee keer zo groot is. Dit laatste gaat ook op,
maar in veel mindere mate, voor de Duitse lijst (2000 lemma's).
Een voorbeeld om deze ongelijkheid te illustreren: in de Engelse lijst
beslaat het lemma "have" 15 regels, in de woordenlijst van het ZDaF
neemt "haben" 1 pagina in beslag en in de Basiswoordenlijst telt
"hebben" 4 pagina's. Een tweede voorbeeld staat afgedrukt in afb. 3.
Men ziet dat de Nederlandse lijst veel meer betekenissen en verbindingen tot de kennisnorm rekent.
3.4 Deelname en resultaten
Het bereik van verschillende examens is in Tabel XVII uitgewerkt.
Men kan uit de cijfers opmaken dat er de laatste jaren een enorm
groeiende belangstelling is voor de certificaten. De jaarlijkse toename van kandidaten varieert van 10% (het algemene groeicijfer
voor de belangrijkste examens) tot 50% of meer (bijv. B.K.).
De verdeling van het aantal kandidaten over de verschillende
niveaus vertoont een algemene tendens: voor de lagere niveaus is de
meeste belangstelling, zeker in andere dan de "doeltaal"-landen.
Een dergelijke situatie ligt erg voor de hand m.b.t. de Engelse taal.
"The global spread of English" voltrekt zich kennelijk ook via de
Cambridge-examens. Ook de Franse, Duitse en Nederlandse exa-
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Afb.3.
dag, de; m.; dagen (zn.)
Het is vandaag een mooie dag met veel zon.
Ik werk vijf dagen per week.

dag
een dezer dagen
dagen nacht
op een (goede) dag
op zekere dag
op zijn( ... ) oude dag

Toen zij wegging riep zij: dag!
Hij kwam binnen en zei: dag, hoe
gaat het met jullie?
Ik kom u een dezer dagen opzoeken.
In die fabriek wordt dag en nacht
gewerkt.
Op een (goede) dag kocht hij een
auto en daarna heeft men hem nooit
meer gezien.
Op zekere dag vertrok hij naar
China.
Op zijn oude dag is hij nog getrouwd.

dagelijks (bn., bw.)
1.

2.

Hij vult zijn leven met de gewone dagelijkse dingen:
eten, slapen, werken, boodschappen doen,
krant lezen.
Zie je haar vaak? - Ik zie haar dagelijks.

dagelijkse behoeften
dagelijks bestuur

der Tag, -e
Er raucht 40 Zigaretten am Tag.
Er liegt den ganzen Tag auf der Couch und liest.
Vor drei Tagen habe ich ihn zum letzten Mal gesehen.
In drei Tagen sind wir fertig.
Am 2.April kam er ins Krankenhaus; schon acht Tage später
kontte er wieder entlassen werden. WG--- 5, 7.

die Tageszeit, -en
Urn diese Tageszeit ist der Verkehr hier besonders stark.
WG-7.

täglich
Nehmen Sie dreimal täglich zehn Tropfen, möglichst nach
den Mahlzeiten.

uit: "Das Zertifikat Deutsch als Fremdesprache."

3

day
1 n. 24 hours
1 n. period oflight: day and night
days n.(pl): in the days of the Romans

4

daylight n.

4

daytimen.

uit: "Cambridge English Lexicon"
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-bw.

Hij verdiende niet genoeg om in zijn
dagelijkse behoeften te voorzien.
Het dagelijks bestuur heeft een keer per
week een vergadering.

uit: "Basiswoordenboek Nederlands".

1

-attr

mens krijgen de meeste deelnemers voor de lagere niveaus. De
examens vervullen dus in de eerste plaats een functie op het beginnersniveau en in mindere mate op het vlak van de "toegevoegde
waarde" m.b.t. het vreemde-talenonderwijs in een aantal landen.
Dit wordt nog eens bevestigd als men het bereik van de examens
over het grote aantal deelnemende landen bekijkt. De Cambridgeexamens F.C.E. en C.P.E. vinden voor 50% (v.h. buitenlands gebruik)
in Griekenland plaats. Als we daar de deelnemers van Frankrijk,
Spanje, Italië en Brazilië bij optellen dan hebben we al ruim 80%
van de tötale deelname. Iets dergelijks zien we ook bij de Nederlandstalige examens; bijna drie-kwart van de buitenlandse kandidaten woont in Indonesië, Frankrijk en Duitsland (resp. 29%, 24% en
19%).
Een ander interessant gegeven is het onderscheid binnenlands-buitenlands gebruik. Bij de examens van de Nederlandse Taalunie is de
laatste jaren een opmerkelijke situatie ontstaan: het binnenlands
gebruik (i.c. het Nederlands gebruik) overstijgt het buitenlands
gebruik.
Bij de andere examens geldt voor het merendeel dat het buitenlands
gebruik het twee- of drievoudige is van het binnenlands gebruik.

Tabel XVII. Overzicht van aantallen deelnemers

EXAMEN

JAAR

BINNENLAND BUITENLAND TOTAAL

TOENAME
(t.o.v.1982)*

P.E.T.
F.C.E.
C.P.E.
Dipl. E.S.

1985
1985
1985
1985

Z.D.a.F.
Z.M.P.
Z.O.P
K.D.S ./G.D.S.

1985
1985
1985
1985

Bilans I
Bilans II
D.L.
D.S.

1987
1987
1986
1986

E.K.
B.K.
U.K.

1986
1986
1986

*

2910
18634
7848
87

4381
68525
17285
199

4500**
2625**
375'''*
?

9080**
5300**
760**
?

1350
460

683* **
495***
8242
2367

380***
413* **
179***

346
241
100

7291
87159
25133
286

30%
id.
50%

13580**
7925**
1135**
2465

35%
id.
id.
56%

683 ***
495 ***
9592
2827
726
645
279

59%
180%
50%
id.
108%
166%

- ****

1982 als vergelijkingsbasis om de toename over een aantal jaren te kunnen geven
** globale cijfers
*** binnenland is hier alleen Nederland (c.q. Ned. taalgebied)
**** pas sinds 1984
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Er is een poging ondernomen om over het binnenlands gebruik iets
meer te weten te komen. De examinerende instellingen kunnen
echter niet zeggen of de binnenlandse deelname vooral gezocht moet
worden onder de immigranten/buitenlandse werknemers of anderen. In Engeland en Duitsland bijvoorbeeld worden veel examens
afgenomen bij internaten en instituten die kortdurende, intensieve
cursussen verzorgen voor buitenlanders die voor dat doel het land
bezoeken gedurende enkele maanden of weken.
De Franse deelname-cijfers voor D.L en D.S. hebben wat betreft
binnenlands gebruik alleen betrekking op kandidaten van het
Parijse hoofdkwartier van de Alliance Française.Van de Nederlandse deelname aan de onderscheiden examens wordt in Tabel
XVIII een overzicht gegeven.

Tabel XVIII. Overzicht van aantallen deelnemers in
Nederland

EXAMEN

JAAR

AA.~TAL

P.E.T.
F.C.E.
C.P.E.
Dipl. E.S.

1985
1985
1985
1985

532
230
1

Z.D.a.F.
Z.M.P./Z.O.P.
K.D.S./G.D.S.

?

?
?
?

Bilans I
Bilans II
D.L.
D.S.

1987
1987
1987
1987

683
495
130
15

E.K./B.K./U.K.

1986

902

Het is erg moeilijk om een algemeen beeld te geven van de slaagkans. Er zijn van alle hier besproken examens geslaagden percentages beschikbaar, maar door verschillen in organisatie van de examens kunnen de cijfers niet eenduidig worden geïnterpreteerd. Bij
de Nederlandse examens kan men, zoals gezegd, inschrijven voor
één of enkele deel-examens maar ook voor een volledig certificaat.
Als één of enkele onderdelen daarbij onvoldoende zijn gemaakt dan
krijgt men een deelcertificaat, dat men naar believen in een later
stadium, als de onvoldoende onderdelen zijn herkanst, kan inruilen
voor een volledig certificaat, mits het kwartet compleet is. Van het
Nederlandse examen worden daarom de geslaagdenpercentages
voor de vier onderdelen apart gegeven.
Bij een aantal andere examens - met name de Duitse examens
Z.M.P. en Z.O.P. - kan men een onvoldoende onderdeel onder be~
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paalde voorwaarden compenseren met een ander, hoog cijfer van
hetzelfde examen. Een onvoldoende onderdeel bij het K.D.S. of
G.D.S. kan binnen een half jaar herkanst worden. De Engelse
examens tellen alle behaalde punten van de verschillende deeltoetsen bij elkaar; het totaal moet voldoende geven.
In Tabel XIX wordt het overzicht van de geslaagden percentages
geboden. In het geval daarover gegevens beschikbaar zijn, wordt de
slaagkans bij binnenlands en buitenlands gebruik uitgesplitst;
voorzover mogelijk geven we ook de cijfers van meer dan één jaar om
enig vergelijk te kunnen maken.
Er zijn enkele algemene tendensen te onderscheiden.
1) Voor bijna alle examens geldt dat de slaagkans afneemt naarmate
het niveau hoger wordt.
2) Het geslaagden percentage in het examinerende land zelf is hoger.
3) Als de examens gekoppeld zijn aan een eigen cursus 1 dan ligt het
geslaagdenpercentage hoger.

Tabel XIX. Overzicht van resultaten van de examens
EXAMEN

JAAR

GESLAAGD

JAAR

binnenl./bui tenl.

P.E.T.

F.C.E.
C.P.E.
Z.D.a.F/Z.M.P.
Z.O.P.
K.D.S.
G.D.S.
Bilans I/11
D.L./D.S.

juni '84
dec. '84
juni '84
dec. '84

71%
80%
57%
59%

65%
67%
38%
44%

tot '85*
tot '85
tot '85
tot '85

85% --70% --65 % --60% ---

70%**
60%**
50%**
40%**

'87
'87

E.K.

'77-'86

B.K.

'80-'86

U.K.

'84-'86

GESLAAGD
binnenl./buitenl.

juni '85
dec. '85
juni '85
dec. '85
juni '85
dec. '85

79%
67%
75%
78%
54%
60%

77%
72%

68 %
66%
37%
45%

77 %***
72%****
Le
Lu
Spre
Schr
Le
Lu
Spre
Schr
Le
Lu
Spre

Schr

*

Gemiddelde over een aantal jaren
De hogere cijfers hebben meestal betrekking op examenresultaten in Duitsland, de lagere
cijfers op de resultaten in het buitenland
*** Alleen in Nederland
**** Deze cijfers (D.L./D.S. en E.K/B.K./U.K) hebben betrekking op de totale deelname
**
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3.5 Cursusmateriaal en invloed van instellingen op leerinhoud
De feitelijke relatie die er bestaat tussen toets en leergang wordt in
de regel uitgedrukt in de termen curriculum-afhankelijke en curriculum-onafhankelijke toetsing. In wezen is de betiteling "curriculum-onafhankelijke toets" er een vanuit de optiek der toetsontwikkelaars. In de praktijk van het onderwijs kan men de invloed van een
zgn. cursusonafhankelijk examen nauwelijks weerstaan (het cito-effect). Een echte curriculum-onafhankelijke toets is hooguit het
eerste examen uit een reeks. Op den duur zullen vorm en norm van
het examen hun invloed doen gelden op de inhoud van de cursusprogramma's.
Van de hier besproken certificaten-examens is een aantal bedoeld
als cursus-onafhankelijk: de Cambridge-examens, de Taalunie-examens en de examens voor K.D.S. en G.D.S. De examinerende
instituten houden zich niet bezig met de organisatie van cursussen
die voor het examen opleiden. Wel worden bundels examen-opgaven
van voorgaande jaren uitgegeven en verwijst men naar, onder eigen
verantwoordelijkheid uitgebrachte, woordenlijsten. In Engeland
brengt echter al een redelijk groot aantal uitgeverijen leerboeken op
de markt die naar de titels te oordelen, allemaal exclusief voorbereiden op de Cambridge-examens. Zulks geheel buiten de verantwoordelijkheid van de "Local Examinations Syndicate".
De Franse examens zijn vast verbonden met een aantal leerboeken
die merendeels door de Alliance Française zijn uitgegeven. Ook het
Z.D.a.F geldt als afsluiting van de programma's die door het Duitse
Verbond van Volkshogescholen en Goethe-Instituten worden verzorgd.
De instellingen hebben wel directe invoed op scholing van leerkrachten als het gaat om training van plaatselijke examinatoren; immers
voor bijna alle examens wordt het mondelinge cijfer ter plaatse
vastgesteld. Een uitzondering hierop vormen de Leuvense examinatoren die zelf de spreektoetsen waarderen.
De drie buitenlandse exameninstellingen (niet de organisatoren
van het Taalunie-examen) geven een indicatie van de studieduur
die nodig is om het niveau van de betreffende examens te halen. Er
wordt een ruime marge ingebouwd, waarbij doorgaans wordt verwezen naar het wel of niet voorkomen van een nul-situatie. Wie in het
geheel geen kennis van de doeltaal heeft en weinig mogelijkheden
tot taalcontact, zal, naar men zegt, meer tijd nodig hebben (Cambridge University, Goethe-Instituut). De indicaties voor cursusduur
zijn in het volgende overzicht bij elkaar gezet: (Cumulatieve totalen;
het tweede cijfer betreft prognoses voor cursisten met geen enkele
voorkennis).

Engelse examens

44

PE.T.
FC.E.
C.PE.

300-350 cursusuren
550 cursusure11 (5 jaar)
750 cursusuren(7jaar)

Duitse examens
Franse examens

Z.D.a.F
Z.M.P
Z.O.P
Bilans I
Bilans II
D.L.

D.S.

400-600
800-1000
1200
2
4
400
600

cursusuren
cursusuren
cursusuren
cursusjaren
cursusjaren
cursusuren (intensief)
cursusuren (intensief)

3.6 Civiele status en invloed van de overheden
Het civiel effect van de Nederlandse certificaten is nagenoeg nihil.
De enige bekende civiele toepassingsmogelijkheid wordt geboden
door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: buitenlandse
leerkrachten voor het basisonderwijs kunnen van een volledig
Certificaat Uitgebreide Kennis gebruik maken om de vereiste
"voldoende beheersing van het Nederlands" aan te tonen.
De Universiteit van Cambridge rept over een algemene, brede
erkenning en over kwalificaties die aan de certificaten F.C.E. en
C.P.E. zijn verbonden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Overigens meent men in Cambridge de algemeen toenemende
erkenning ook te kunnen afleiden uit het jaarlijks groeiende deelnemersaantal. Maar veel belangstelling is nog niet hetzelfde als
erkenning en status.
De civiele status is alleen geëffectueerd voor het C.P.E. dat dispensatie geeft voor de toelatingsexamens van de Universiteiten (hetzelfde
geldt voor het Dipl. of Engl. Studies). Het zou interessant zijn om,
zeker bij de Engelse examens die een ruime traditie hebben, meer
gegevens te hebben over de status van de certificaten voor bedrijven
en instellingen die "immigrantworkers" in dienst nemen. In ieder
geval geldt het F.C.E. als een deugdelijke kwalificatie bij inschrijving voor allerlei soorten van beroepsopleidingen in enkele Engelse
steden.
Dit laatste geldt ook voor het Z.D.a.F. in de Bondsrepubliek; het
certificaat wordt erkend als bewijs van voldoende taalkennis bij
beroepsopleidingen. Ook bij aanvragen voor naturalisatie volstaat
het Z.D.a.F. als bewijs van voldoende "Deutschkentnisse". Het
Z.M.P. voldoet voor een aantal Duitse universiteiten als bewijs van
voldoende taalkennis; het K.D.S. en het G.D.S. geven voor alle
universitaire studies dispensatie van het taalonderdeel van de
toelatingsexamens.
In Frankrijk geeft het Diplóme Supérieur als er een eindcijfer van 7
of meer is, dispensatie voor de toelatingsexamens van de universiteiten. Gegevens over de waardering van de certificaten bij beroepsuitoefening of als toegangsnorm voor opleidingen ontbreken.
In geen van de hier besproken landen (Engeland, Frankrijk en
Duitsland) is er sprake van directe invloed van de overheid op vorm,
inhoud, uitvoering of organisatie van de examens. Er is ook geen
directe, financiële invloed in de vorm van subsidies voor de examinerende instellingen als een bijdrage voor hun examenactiviteiten.
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Maar indirect soms wel. Het instituut in Cambridge waar de kosten
worden gedekt door de opbrengsten van examengelden, is een
uitzondering. De Goethe-Instituten zijn voor een deel financieel
afhankelijk van overheidsgeld maar de verantwoordelijkheid voor
de examens ligt geheel bij een onafhankelijke groep examinatoren;
evenals bij de Alliance Française waar de examens vallen onder de
verantwoordelijkheid van een commissie van toezicht (bestaande
uit taalwetenschappers en pedagogen). De Nederlandse examens
worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse
Taalunie. De Nederlandse en Belgische regering financieren de
Taalunie, zij waarborgen (bij verdrag) de uitvoering van examens
Nederlands als vreemde taal en stellen de staf van het "Certificaat
Nederlands alsVreemdeTaal" in Leuven daartoe financieel in staat.
3. 7 Problematische equivalentie
Is het mogelijk om bij al die verschillende certificaat-examens een
aantal min of meer gelijkwaardige diploma's te vinden? Ik geloof
van niet. Elke poging tot gelijkschakeling is gedoemd te mislukken
omdat de testen op enkele, maar steeds weer andere punten verschillen. Ik wil dat met het volgende voorbeeld (betrekking hebbend
op de examens op middenniveau) duidelijk maken.
Men zou kunnen voorstellen om de examens voor Z.D.a.F., B.K.,
P.E.T. en D.L. op grond van een aantal overeenkomsten op één lijn te
zetten. Laten we de criteria die men daarvoor zou kunnen hanteren
eens nader bekijken. De eerste drie lijken gelijk qua verondersteld
woordenschat-niveau. Maar we hebben gezien dat de norm van
2000 tot heel verschillende lijsten leidt; de ene lijst is wel anderhalf
maal groter dan de andere.
Van D.L. zijn geen exacte gegevens over lexicale eisen bekend. In
grote lijnen komen de doelstellingen en uitgangspunten overeen (al
is er over D.L. weinig informatie op dit punt}. Er is ook een redelijke
overeenkomst op het punt van geïndiceerde cursusduur: 300 tot 400
cursusuren. T.a.v. B.K. wordt echter geen uitspraak over cursusduur
gedaan. Qua toetsinhoud zijn er soms sterke overeenkomsten maar
ook opvallende verschillen. Een voorbeeld van het laatste is de
toetsing van leesvaardigheid. Bij B.K. bestaat de leesvaardigheidstest uit een groot aantal teksten die in ruim een uur gelezen moeten
zijn en waarover in dezelfde tijd een tiental meerkeuze-vragen moet
worden beantwoord. Het D.L.-examen heeft slechts één korte tekst
en daarbij vier vragen, maar dan wel open (essay-)vragen: de vragen
zijn in ieder geval moeilijker. In het Engelse examen wordt leesvaardigheid als onderdeel van een aantal andere toetsopdrachten beoordeeld. Tekstbegrip wordt niet "direct" getoetst (zoals bij de andere
examens). Het Duitse examenonderdeel leesvaardigheid lijkt op het
Nederlandse maar is korter (minder tekst en minder vragen}; daar
staat tegenover dat men bij de Leuvense examens een woordenboek
mag gebruiken. Bij de spreekvaardigheidsonderdelen is de overeenkomst groter, althans qua vorm. De duur van het mondelinge deel
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bij de vier examens verschilt echter enorm: E.k. 4 min., P.E.T. 7
min., Z.D.a.F. 15 min. en D.L. 15-20 min. (bij D.L. is inbegrepen de
leestijd). Bij het Diplöme de Langue kan de kandidaat 50% van het
puntentotaal verdienen bij de mondelinge toets.
Een niet onbelangrijk verschil geeft het feit dat de spreekvaardigheidsbeoordeling van P.E.T, D.L. en Z.D.a.F. door de plaatselijke
examinator en/of de eigen leerkracht gedaan wordt terwijl bij E.K.
de beoordeling van alle kandidaten door de. centrale wordt uitgevoerd.
Kortom, het is bijna onmogelijk om, op basis van dezelfde criteria,
gelijkwaardige niveaus bij de verschillende examens aan te wijzen.
Daar komt bij dat men niet direct in de keuken van de beoordelaars.
kan kijken. Bijna altijd ontbreekt een exacte opgave van selectie- en
correctieprocedures.
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Algemene conclusies
1. De toetsing van taalkennis in de besproken certificaten-examens
vindt bij nagenoeg alle examens plaats in de vorm van deelvaardigheden-toetsing (m.u.v. Dipl. of Eng. Studies). Het eindcijfer is het
totaal van de deeltoetsen. Bij één examen is geen apart luisteronderdeel (Z.O.P.), bij één examen is geen aparte leestoets (P.E.T.). 'I\vee
Franse examens stellen voor deelname aan mondelinge gedeelten
als eis dat het schriftelijke voldoende is, bij de Duitse examens kan
men soms onvoldoende onderdelen compenseren met andere en in
twee gevallen (K.D.S./G.D.S.) kan men delen op korte termijn
herkansen. HetTaalunie-examen biedt als enige de kans om deelcertificaten te halen.
2. De examen-opgaven en de beoordelingsnormen worden in alle
gevallen centraal vastgesteld.
In ieder geval worden de schriftelijke examens door de centrales in
München, Cambridge, Parijs/Amsterdam en Louvain-la-Neuve
gecorrigeerd (m.u.v. Z.D.a.F./Z.M.P./Z.O.P.) en de spreekvaardigheidsonderdelen ter plaatse (m.u.v. de Leuvense examens).
3. De variatie in toetsvormen, tekstsoorten, omvang en (relatieve)
waardering van resultaten, is enorm.
4. De examens zijn nauwelijks tot een aantal gelijkwaardige niveaus
terug te brengen.
Een andere dan een grove indeling is niet te maken; men kan
onderscheid maken tussen examens op preliminair niveau (bijv.
Bilans I, E.K.), op basisniveau (bijv. F.C.E., B.K., Z.D.a.F.), gevorderden-niveau (bijv. C.P.E, D.S., Z.O.P.) en vergevorderden-niveau met
een specialistisch karakter (bijv. Dipl. of Engl. Studies, G.D.S.).
5. De examinerende instellingen verschillen aanzienlijk in de
hoeveelheid informatie die men beschikbaar stelt over de examens
en de examennormen.
Voor cursisten en docenten is het belangrijk dat men veel informatie
heeft over de examens, de examen-eisen en de beoordelingsnormen.
Hoe meer informatie er is, hoe beter het examen voor te bereiden is.
In het geval van de Bilans bijvoorbeeld is er weliswaar een directe
verbinding tussen examen en leergang omdat het examen wordt
gekoppeld aan bestaande methodes, maar wie niet aan die cursussen deelneemt tast in het duister over de slaagkansen.
In ieder geval kan men concluderen dat de Leuvense staf meer dan
de anderen gegevens verschaft over vereiste voorkennis (vocabulaire
en grammatica), normen voor moeilijkheidsgraad van teksten,
deelname, geslaagdenpercentages, enz.
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6.Van directe invloed van de overheid op de examens van de certificaten-centrales is geen sprake.
Daar staat tegenover dat geen enkele centrale geheel onafhankelijk
functioneert. De instellingen die de examens organiseren kunnen in
het kader van internationale cultuurpolitiek en het verhogen van
de belangstelling voor de taal in andere landen, rekenen op een
warme belangstelling van de overheid.
7. De officiële rol van de certificaten als kwalificatie-normen in de
doeltaal-landen zelf, blijft beperkt tot universitair gebruik in het
geval van een aantal hoog-niveau certificaten. Op dit punt zijn de
overheden over het algemeen zeer terughoudend.
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