NEERLANDISTIEK BACHELOR 3
De studenten met Nederlands als hoofdvak moeten aan het einde van het derde
bachelorjaar ook een afsluitingsexamen afleggen. In het derde jaar van de opleiding
Nederlandse taal en cultuur worden de studenten opgeleid tot het niveau van de
vergevorderde taalgebruiker (C1-niveau van het ERK). Tijdens het staatsexamens
krijgen de studenten per vaardigheid examens voorgeschoteld die ongeveer rond het
C1-niveau van het ERK zitten. Alle studenten van BA3 moeten dit examen afleggen.
Het examen moet met succes worden afgesloten om het bachelordiploma
Nederlandse taal en cultuur te krijgen.
Het hele jaar door wordt er bij de verschillende vaardigheden geoefend om
studenten op het beoogde niveau te krijgen. Om de studenten voor te bereiden op
het leesexamen moeten de studenten het hele jaar door teksten lezen en daar
samenvattingen van maken. In het tweede semester lezen de studenten teksten die
steeds langer zijn en van een hoog of wetenschappelijk taalniveau. Dit om ze voor te
bereiden op het niveau van het afsluitingsexamen. Tijdens het schrijfexamen moeten
de studenten een lopende tekst schrijven over een actueel onderwerp. Dit kan in de
vorm van een betoog, een beschouwing of een uiteenzetting.
Om de studenten voor te bereiden op de spreektoets (in de vorm van een
scriptieverdediging) worden tijdens de meeste lessen spreekopdrachten of
presentaties uitgevoerd. Dit alles geschiedt met het oog op het niveau van de
staatsexamens. De lectoren gaan ervan uit dat studenten die adequaat participeren
in de lessen zeker in staat moeten zijn om het staatsexamen succesvol af te leggen
en naast de contacturen voldoende tijd aan zelfstudie besteden.
Het examen bestaat uit een spreektoets, een leestoets en een schrijftoets. De
lees- en schrijftoets duren beide 90 minuten. Het spreekexamen duurt 15 minuten
(presentatie) en 5 – 10 minuten over verschillende onderwerpen die zijn aangegeven
op CNS, de website van de opleiding.
1. Toelating tot het afsluitingsexamen
Aan deelname tot het afsluitingsexamen zitten strenge eisen verbonden. Studenten
mogen pas deelnemen aan het examen als:
-

Alle cursussen van de bachelor succesvol zijn afgerond;
Als de scriptie ingeleverd en beoordeeld is;
Als de beoordeling van de scriptie hoger is dan een 1.

2. Inhoud van het afsluitingsexamen
Het afsluitingsexamen bestaat uit 3 onderdelen / vaardigheden. Het examen betreft
de volgende vaardigheden: spreekvaardigheid, leesvaardigheid en
schrijfvaardigheid. Luistervaardigheid wordt in het basisexamen niet afgetoetst.
Zowel in de lessen als thuis (via luisteropdrachten) oefenen de studenten met het
ontwikkelen van hun luistervaardigheid

a) Spreekvaardigheid
Tijdens het spreekexamen moeten studenten hun scriptie presenteren en
verdedigen. De presentatie neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De overige tijd zal
gesproken worden over onderwerpen die zijn medegedeeld via de website.
Er zijn per mondeling 2 assessoren: bij voorkeur een moedertaalspreker en een
Hongaarse lector als ondersteuner.
b) Leesvaardigheid
De leesvaardigheid wordt getoetst aan de hand van een examen met een lange
wetenschappelijke tekst De studenten lezen de tekst en vullen de antwoorden in. Het
merendeel van de vragen bestaat uit meerkeuzevragen. Soms zijn er ook een paar
open vragen. Het examen duurt 90 minuten. Een oefenexamen leesvaardigheid is te
vinden in de bijlage van dit document.
c) Schrijfvaardigheid
De competentie schrijfvaardigheid wordt getoetst middels het schrijven van een
betoog, beschouwing of uiteenzetting. De studenten kunnen kiezen uit verschillende
onderwerpen. Het schrijfexamen duurt 90 minuten. Studenten kunnen punten scoren
voor taal en inhoud. Dit wordt gedaan aan de hand van een beoordelingsformulier.
Dit beoordelingsformulier is te vinden in de bijlage. Een oefenexamen
schrijfvaardigheid is eveneens te vinden in de bijlage van dit document.
d) Overzicht in schema

Vaardigheid:

Duur:

Spreekvaardigheid 15 – 25
minuten

Leesvaardigheid

90
minuten

Schrijfvaardigheid

90
minuten

Toetsing:

Vragen:

Beoordeling:
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bespreking
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thema’s
Wetenschappelijke
tekst (C1)

Open
vragen,
discussie

Middels
verdediging

MC en
open
vragen
-

-

Betoog,
beschouwing of
uiteenzetting of
thema naar
verplichte keuze

Beoordelingsformulier

3. Slagingsregeling
De student moet voor elk afzonderlijk vaardigheidsexamen slagen. Voor elk examen
moet minimaal een 2 behaald zijn. Als een student voor een vaardigheid gezakt is,
heeft de student recht op een herkansingsexamen. De student die voor deze

herkansingstoets slaagt, is alsnog geslaagd voor het minorexamen. Studenten die
voor twee vaardigheden een onvoldoende hebben gescoord, zijn gezakt.
4. Voortgang
Studenten die voor het basisexamen geslaagd zijn, krijgen hun bachelordiploma
Nederlandse taal en cultuur.

