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Geachte heer/mevrouw, 

Via deze brief informeert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) u over de 

komende veranderingen in de centrale examens Frans in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. In 2015 worden de centrale 

examens Frans BB en KB voor de laatste keer digitaal afgenomen. In 2016 zullen 

deze examens alleen nog op papier en op het vaste afnametijdstip volgens 

het rooster van het CvTE afgenomen worden. De reden voor dit besluit is 

gelegen in het zeer geringe aantal kandidaten Frans BB en KB en de naar 

verhouding hoge productiekosten van een digitaal examen. 

 

Wat betekent dit besluit voor de inhoud van het centraal examen Frans 

BB en KB? 

 

In de papieren examens Frans BB en KB wordt vanaf 2016 alleen leesvaardigheid 

getoetst. De onderdelen schrijfvaardigheid en kijk- en luistervaardigheid zullen 

vanaf schooljaar 2015-2016, net als spreekvaardigheid, in het schoolexamen 

getoetst moeten worden. De syllabus “Centraal examens 2016 voor de Moderne 

Vreemde Talen vmbo” zal hierop aangepast worden.  

 

Het toetsen van de leesvaardigheid zal niet wezenlijk afwijken van hoe dit nu in 

de digitale centrale examens gebeurt. Dat wil zeggen dat de lengte van de teksten 

en de onderwerpen dezelfde zullen zijn. Ook qua vraagstelling zal er weinig 

veranderen. Wel zal de omvang van het onderdeel leesvaardigheid toenemen. Het 

centrale examen BB zal 90 minuten gaan duren en dat voor KB 120 minuten. 

 

Het reeds gepubliceerde rooster van het CvTE is voor wat Frans BB betreft 

gewijzigd. Het afnametijdstip voor Frans BB in 2016 is vrijdag 13 mei 2016 van 

13.30 uur tot 15.00 uur (was: 23 mei 2016) 
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Wat betekent dit besluit voor de scholen en de docenten Frans? 

 

Omdat de onderdelen schrijfvaardigheid en kijk- en luistervaardigheid voortaan 

verplicht in het schoolexamen getoetst moeten worden, zullen scholen deze 

onderdelen voor schooljaar 2015-2016 op moeten nemen in hun PTA. 

 

Het CvTE realiseert zich dat dit  besluit wellicht om extra inspanning vraagt. Om 

de scholen en docenten tegemoet te komen stellen het CvTE en Cito voor de 

zomer van 2015 aan scholen en docenten het kijk- en luistermateriaal (inclusief 

de vragen en antwoorden) beschikbaar dat in de afgelopen jaren voor de 

examens Frans BB en KB werd ontwikkeld en ingezet. De docenten kunnen dit 

materiaal gebruiken voor het samenstellen van hun eigen oefen- en 

toetsmateriaal. 

 

Tevens worden er twee voorbeelden van papieren examens Frans BB en Frans KB 

ontwikkeld, die in de loop van 2015 aan de scholen beschikbaar worden gesteld.  

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen 

met het CvTE (info@hetcvte.nl). 

 

 

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. 

Met vriendelijke groet, 

A. Coenders 

Clustermanager talen en kunstvakken vmbo 
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