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Inleiding 
 
 
Anderstaligen die als (jong-)volwassenen naar Nederland komen, hebben baat bij een 
efficiënte en effectieve route naar de arbeidsmarkt. Dit is zowel in het belang van deze 
tweede taalleerders als in het belang van de maatschappij. Een dergelijke route omvat 
meer dan taal. Het is gunstig als taalleren en het behalen van een beroepskwalificatie zo 
snel mogelijk worden verbonden.  Inburgeringsplichtige deelnemers moeten tijdens het 
traject of bij afronding ervan aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. 
De populatie migranten is zeer divers. Er is een aantal profielen te onderscheiden, met 
verschillende mogelijkheden en behoeften. 
 
Veel instellingen worstelen met niveaubepaling Nederlands van vluchtelingenstudenten 
bij instroom in een mbo opleiding. In het overzicht van profielen doen wij voorstellen 
hoe  instellingen daar mee om zouden kunnen gaan en welke leerroutes mogelijk zijn. 
Het betreft hier een beschrijving van opties en mogelijkheden, passend binnen het 
wettelijk kader, maar uitdrukkelijk niet voorschrijvend. 
 
 
De tabel hieronder schetst de verschillende trajecten. Deze worden in deze nota per profiel verder 
uitgewerkt. 

 
Trajecten Entree mbo-2 mbo-3 mbo-4 
Profiel 1 
 

    

Profiel 2 
 

    

Profiel 3 
 

    

Profiel 4 
 

    

Profiel 5 
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Profiel 1: Entree als eindtraject 
 

Leerderskenmerken Leerders met beperkte leervaardigheid, waarvan 
doorstroom naar mbo niveau 2 opleiding niet haalbaar 
is. 

Taal begin A1 

Taal eind A2  
Inburgeringsplicht (18+) ONA en KNM en Inburgeringsexamen A2 

Examinering taal in mbo  n.v.t. (in 2016) 

Kenmerken van het traject Tijdens het traject is veel aandacht voor taalleren 
 
Profiel 2: Mbo niveau 2 via Entree 
 

Leerderskenmerken Leerders met enige leervaardigheid, mbo niveau 2 
opleiding is haalbaar 

Taal begin Entree A2 

Taal eind Entree Op weg naar B1 (komt overeen met enkele certificaten 
van Diploma Nt2) 

Taal eind mbo 2 2F 

Inburgeringsplicht (18+) ONA en KNM en Staatsexamen Nt2 programma I (B1) 
Of 
Mbo-diploma niveau 2 

Examinering taal in mbo Centrale examens mbo (CE lezen en luisteren ) 
Instellingsexamens spreken schrijven en gesprekken 
voeren 2F (met aanbevelingen uit de Handreiking 
examinering anderstaligen mbo) 

Kenmerken van het traject Tijdens het gehele traject, tot uitstroom op mbo niveau 
2, blijft aandacht voor taalontwikkeling nodig 

 
Profiel 3: Mbo niveau 2 
 
Leerderskenmerken Op grond van EVC en diplomawaardering of 

toelatingsprocedure van de instelling toelaatbaar in mbo 
niveau 2 opleiding  

Taal begin mbo 2 Op weg naar B1 (komt overeen met enkele certificaten 
van Diploma Nt2) 

Taal eind mbo 2 2F 

Inburgeringsplicht (18+) ONA en KNM en Staatsexamen Nt2 programma I (B1) 
Of 
Mbo-diploma niveau 2  

Examinering taal in mbo Centrale examens mbo (CE lezen en luisteren ) 
Instellingsexamens spreken schrijven en gesprekken 
voeren 2F (met aanbevelingen uit de Handreiking 
examinering anderstaligen mbo) 

Kenmerken van het traject Tijdens het gehele traject, tot uitstroom op mbo niveau 
2, is voldoende aandacht voor taalontwikkeling. 
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Profiel 4: Mbo niveau 3 
 
Leerderskenmerken Op grond van EVC en diplomawaardering of 

toelatingsprocedure van de instelling toelaatbaar in mbo 
niveau 3 opleiding 

Taal begin mbo 3 B1 (niveau Staatsexamen Nt2 programma I) 

Taal eind mbo 3 2F 

Inburgeringsplicht (18+) ONA en KNM en Staatsexamen Nt2 programma I (B1) 
Of  
Mbo-diploma niveau 3 

Examinering taal in mbo Centrale examens mbo (CE lezen en luisteren ) 
Instellingsexamens spreken schrijven en gesprekken 
voeren 2F (met aanbevelingen uit de Handreiking 
examinering anderstaligen mbo) 

Kenmerken van het traject Tijdens het gehele traject, tot uitstroom op mbo niveau 
3, is voldoende aandacht voor taalontwikkeling 

 
 
Profiel 5: Mbo niveau 4 via mbo niveau 3 
 
Leerderskenmerken Op grond van EVC en diplomawaardering of 

toelatingsprocedure van de instelling toelaatbaar in mbo 
niveau 3 opleiding 

Taal begin mbo 3 B1 (niveau Staatsexamen Nt2 programma I) 

Taal eind mbo 3 Een hoge score op 2F 

Taal eind mbo 4 3F 

Inburgeringsplicht (18+) ONA en KNM en Staatsexamen Nt2 programma I (B1)  
Of 
Mbo-diploma mbo niveau 3 en/of 4 

Examinering taal in mbo Centrale examens mbo (CE lezen en luisteren )  
Instellingsexamens spreken schrijven en gesprekken 
voeren 3F (met aanbevelingen uit de Handreiking 
examinering anderstaligen mbo) 

Kenmerken van het traject Tijdens het gehele traject, tot uitstroom op mbo niveau 
4, is voldoende aandacht voor taalontwikkeling.  
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