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Geachte heer Koolmees,
Op 25 juni j l . heeft u het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verzocht te
adviseren over het wetsvoorstel Wet inburgering. Met dit wetsvoorstel ontstaan
onder meer drie verschillende leerroutes voor inburgeraars en wordt de taaieis
voor de meeste van hen verhoogd van A2- naar B l - n i v e a u . Dit heeft ook
gevolgen voor de examinering en dan vooral de benodigde examencapaciteit.
Hieronder licht ik dit verder toe.
Met de Invoering van de Wet inburgering zal naar verwachting een verschuiving
plaatsvinden van het aantal kandidaten dat examen doet op A2-niveau naar dat
op Bl-niveau. Het aantal kandidaten voor staatsexamens B l , uitgevoerd door het
CvTE, zal met de nieuwe taaleisen toenemen. De omvang van die toename is nog
onbekend en weinig voorspelbaar door het complex aan beïnvloedende factoren.
Op dit moment beschikt het CvTE over capaciteit voor in totaal 26.000 afnames
van onderdelen van het staatsexamen per jaar. Een volledig examen bestaat uit
de vier onderdelen lezen, spreken, luisteren en schrijven. Dat wil zeggen dat er
capaciteit is voor 6.500 volledige examens. Uitbreiding hiervan, tot 10.000
examens, is mogelijk als de afnamelocaties voor de A2-examens ook inzetbaar
zijn voor de Bl-/B2-examens. Een verkenning met de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO), verantwoordelijk voor de afnamelocaties, wijst uit dat deze uitbreiding in
2020 haalbaar is.
Een verdere vergroting van capaciteit is haalbaar door 1) meer examenplaatsen of
2) meer examenversies. De kosten die hiermee zijn gemoeid (in het eerste geval
voor DUO, in het tweede geval voor het CvTE) zijn momenteel nog niet goed te
ramen. Op het moment dat de vraag naar examenafnames het aanbod overstijgt,
zal gezamenlijk bekeken moeten worden hoe aan de extra vraag kan worden
voldaan.
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