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Abstract 
 

A wide range of vocabulary is fundamental to successful communication and gaining 

proficiency in a second language and, as such, it is useful to be able to measure learners’ 

vocabulary size. The Vocabulary Size Test for Dutch (Woordenschattoets Nederlands, WTN; 

Dolmans, 2014) is a vocabulary size test that measures the receptive knowledge of the 7,000 

most frequent word families in Dutch based on the Corpus of Spoken Dutch (Corpus 

Gesproken Nederlands, CGN). The WTN, however, cannot estimate the vocabulary size of 

advanced learners of Dutch as a Second Language since their receptive vocabulary size 

consists of more than 7,000 word families. For these learners, Linger (2017) has developed 

the WTN-Academic, which tests the knowledge of academic words.  

  The purpose of this study was to develop a vocabulary size test for advanced 

learners, named the WTN-Plus, that tests lemmas from the eighth to the fourteenth 1,000-

word frequency level of the Sonar-corpus (Oostdijk et al., 2013). Both the WTN-Plus and the 

WTN-Academic were administered to 67 learners of Dutch as a Second Language and native 

speakers of Dutch. The test results were analyzed based on the Rasch model and the 

Classical Test Theory in order to gain insights into the reliability and validity of both tests. 

Furthermore, the relationship between frequency and difficulty of the test items was 

analyzed to determine whether vocabulary size tests should be based on the idea that 

frequency predicts vocabulary item difficulty. And finally, the relationship between scores on 

the WTN-Plus and scores on the WTN-Academic were analyzed to determine whether it is 

useful to test and teach academic vocabulary separately.  

  The results showed that both the WTN-Plus and the WTN-Academic provide a valid 

and reliable measure of lexical knowledge of low-frequency and academic words. Further 

analysis revealed that frequency did not affect item difficulty, suggesting that frequency is 

not a highly accurate predictor of the order in which low frequency words are acquired. 

Finally, a positive correlation was found between scores on the WTN-Plus and scores on the 

WTN-Academic, yet the WTN-Academic appears to be a useful addition to the WTN-Plus 

since test-takers scored differently on the test depending on their language background. 

Taken together, the results of this study provide new insights into vocabulary testing for 

advanced learners that should be taken into account when developing vocabulary size tests 

in further research.   
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Samenvatting 
 

Woordenschat is van essentieel belang voor taalverwerving en taalgebruik en om deze reden 

is het zinvol om de woordenschatomvang van tweedetaalleerders te kunnen meten. De 

Woordenschattoets Nederlands (WTN; Dolmans, 2014) is een woordenschatomvangtoets 

die de receptieve kennis van de 7000 meest frequente woordfamilies uit het Corpus 

Gesproken Nederlands meet. De WTN kan echter de woordenschatomvang van gevorderde 

leerders niet inschatten, omdat deze leerders doorgaans meer dan 7000 woordfamilies 

kennen. Linger (2017) heeft voor deze gevorderde leerders de WTN-Academisch ontwikkeld, 

een onderdeel dat de kennis van academische woorden toetst.  

  In dit onderzoek is een vervolg op de WTN en de WTN-Academisch ontwikkeld onder 

de naam ‘WTN-Plus’, waarmee de kennis van lemma’s uit de 8e tot en met de 14e 

frequentieband van het Sonar-corpus gemeten wordt. Vervolgens zijn de toetsen 

afgenomen bij 67 tweedetaalleerders en moedertaalsprekers van het Nederlands, waarna 

de betrouwbaarheid en de validiteit van de WTN-Plus en de WTN-Academisch geanalyseerd 

zijn op basis van zowel de Klassieke Testtheorie als de Item-responstheorie. Bovendien is de 

relatie tussen frequentie en moeilijkheid van de items onderzocht om na te gaan of een 

woordenschattoets die frequentie als enige criterium gebruikt bij de selectie van woorden, 

in staat is om de totale woordenschatomvang te meten, en is de relatie tussen scores op de 

WTN-Plus en scores op de WTN-Academisch onderzocht om na te gaan of het nuttig of nodig 

is om de academische woordenschat apart te toetsen.  

  Uit de toetsanalyse bleek dat de WTN-Plus en de WTN-Academisch zeer betrouwbare 

meetinstrumenten zijn en dat de validiteit van beide toetsen op veel punten voldoende is. 

Daarnaast lieten de resultaten zien dat frequentie geen invloed heeft op de moeilijkheid van 

de items uit de WTN-Plus, waaruit kan worden geconcludeerd dat woordfrequentie niet 

voorspellend is voor de verwervingsvolgorde van laagfrequente woorden en 

woordenschatomvangtoetsen ook niet op dat idee gebaseerd zouden moeten zijn. Tot slot 

bleken de scores op de WTN-Plus en de scores WTN-Academisch sterk met elkaar te 

correleren, maar lijkt de WTN-Academisch op basis van de toetsscores van de verschillende 

groepen participanten toch een nuttige aanvulling op de WTN-Plus te zijn. Met deze 

resultaten heeft dit onderzoek nieuwe inzichten verschaft over woordenschattoetsing bij 

gevorderde tweedetaalleerders die voor vervolgonderzoek van belang zijn. 
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1. Inleiding 
 
 
Het leren van woorden is een essentieel onderdeel van taalverwerving. Woorden vormen de 

fundamentele bouwstenen van elke taal en om succesvol in een taal te kunnen 

communiceren is daarom een brede woordenschat vereist (o.a. Schmitt, 2008; Laufer & 

Ravenhorst, 2010). Daarnaast hebben verschillende onderzoeken een relatie tussen 

woordenschat en leesvaardigheid aangetoond en wordt woordenschatomvang door veel 

onderzoekers als een bepalende factor voor leessucces gezien (o.a. Stæhr, 2008). Onder 

andere uit onderzoek van Laufer & Ravenhorst (2010) bleek dat 90 tot 95 procent van de 

woorden in een tekst bekend moet zijn om de tekst te kunnen begrijpen. Woordenschat 

verdient dan ook een belangrijke rol in het tweedetaalonderwijs en het onderzoek naar 

tweedetaalverwerving.  

 Nation (2001) maakt onderscheid tussen vier soorten woorden in teksten, namelijk 

hoogfrequente woorden, academische woorden, technische woorden en laagfrequente 

woorden. Bijna 80 procent van de woorden in teksten zijn hoogfrequente woorden die voor 

een groot deel bestaan uit functiewoorden als ‘de’, ‘in’ en ‘van’. Doorgaans worden de 2000 

meest frequente woorden van een taal tot de hoogfrequente woorden gerekend. 

Academische woorden komen veel voor in academische teksten maar worden elders niet 

vaak gebruikt, zoals de woorden ‘component’, ‘causaal’ en ‘reproduceren’. Technische 

woorden zijn de woorden die specifiek in een bepaald vakgebied gebruikt worden en 

waaraan je kunt zien over welk onderwerp de tekst gaat. Tot slot vormen laagfrequente 

woorden de grootste groep woorden in een taal, bestaande uit alle woorden die niet 

hoogfrequent, academisch of specifiek voor het onderwerp van de tekst zijn.  

  Hoogfrequente woorden zijn voor alle tweedetaalleerders belangrijk om te kennen 

omdat deze een groot deel van de woorden in gesproken en geschreven teksten omvatten 

en in alle soorten teksten voorkomen. Voor leerders die een academische studie in de 

tweede taal willen volgen zijn naast hoogfrequente woorden ook academische woorden van 

belang. De tekstdekking (het percentage woorden in een tekst dat bij de lezer bekend is) van 

academische teksten stijgt namelijk van 78.1 procent naar 86.6 procent als zowel 

hoogfrequente woorden als academische woorden bij de lezer bekend zijn (Nation, 2001). 

Technische woorden zijn relevant voor mensen die studeren of werken in een vakgebied 
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waarin deze technische woorden gebruikt worden. De grote groep laagfrequente woorden 

hoeft lang niet helemaal bekend te zijn om de taal succesvol te kunnen gebruiken, maar 

enige kennis van laagfrequente woorden is zeker van belang om meer met een taal te 

kunnen dan enkel de basisvaardigheden. Om veel verschillende teksten bijvoorbeeld zonder 

te veel moeite te kunnen lezen, is waarschijnlijk een woordenschatomvang van 15.000 tot 

20.000 woorden nodig (Nation, 2001).  

  Wegens het grote belang van een brede woordenschat zijn er in de loop der jaren 

verscheidene toetsen ontwikkeld die de woordenschatomvang van tweedetaalleerders 

kunnen meten. Dergelijke toetsen kunnen ten eerste in het tweedetaalonderwijs worden 

ingezet als intaketoetsen om de positie van een leerder ten opzichte van andere leerders te 

bepalen (normgerichte toetsing), aan de hand waarvan leerders bijvoorbeeld in 

verschillende cursusniveaus ingedeeld kunnen worden. Daarnaast kunnen 

woordenschattoetsen gebruikt worden als vorderingstoetsen om vast te stellen of leerders 

tijdens de cursus bepaalde kennis of vaardigheden opgedaan hebben (criteriumgerichte 

toetsing) en de vooruitgang van leerders in beeld te brengen. Daarmee kan tevens de 

effectiviteit van de cursus gemeten worden.  

  Ook voor onderzoek naar tweedetaalverwerving zijn woordenschattoetsen van 

belang. Allereerst kunnen woordenschatomvangtoetsen ingezet worden om de relatie 

tussen woordenschatomvang en andere vaardigheden, zoals lees-, schrijf-, spreek- en 

luistervaardigheid, in kaart te brengen. Ook de relatie tussen woordenschat en bijvoorbeeld 

studiesucces kan met een woordenschattoets onderzocht worden, waarbij vooral de 

voorspellende waarde van woordenschatomvang ten opzichte van examenresultaten 

interessant is. Bovendien kunnen woordenschattoetsen gebruikt worden in onderzoek naar 

de invloed van woordenschat op tekstbegrip. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de 

minimale tekstdekking die nodig is om verschillende soorten teksten te kunnen begrijpen en 

hoe groot iemands woordenschat zou moeten zijn om deze tekstdekking te behalen.   

  Andere toepassingen van woordenschatomvangtoetsen liggen bijvoorbeeld in 

onderzoek naar de relatie tussen receptieve woordenschatomvang en de taalniveaus van 

het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK is een raamwerk met beschrijvingen van zes 

niveaus van taalbeheersing oplopend van de basisgebruiker (A1 en A2) naar de onafhankelijk 

gebruiker (B1 en B2) en de vaardige gebruiker (C1 en C2). De ERK-niveaus zijn beschreven in 

termen van competenties en niet in termen van kennis of vaardigheden, wat het soms lastig 
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maakt om in te schatten op welk niveau een leerder de taal beheerst. De ERK-niveaus 

kunnen concreter gemaakt worden door onder andere woordenschatomvang als maatstaaf 

te hanteren. Het vaststellen van de receptieve woordenschatomvang op verschillende ERK-

niveaus kan enkel met een daarvoor bedoeld meetinstrument, zoals een 

woordenschatomvangtoets.  

Een voorbeeld van een toets die de totale receptieve woordenschatomvang van 

zowel hoogfrequente als laagfrequente woorden in het Engels meet, is de Vocabulary Size 

Test (VST; Nation & Beglar, 2007). De VST heeft twee versies waarvan de eerste versie de 

kennis van de 14.000 meest frequente woordfamilies en de tweede versie de kennis van de 

20.000 meest frequente woordfamilies uit het British National Corpus meet. Dolmans (2014) 

heeft voor haar masterscriptie een Nederlandstalige versie van de VST ontwikkeld: de 

woordenschattoets Nederlands (WTN). De WTN maakt gebruik van een frequentielijst van 

de 7000 meest frequente woordfamilies uit het Corpus Gesproken Nederlands (CGN), die in 

7 ‘frequentiebanden’ van 1000 woorden opgedeeld zijn. Daarbij staan de 1000 meest 

frequente woordfamilies in de 1e frequentieband en loopt per band de frequentie van de 

woordfamilies af. Middels 70 meerkeuzevragen meet de WTN de woordenschatomvang tot 

en met 7000 woordfamilies. Omdat de WTN alleen woorden uit de 1e tot en met de 7e 

frequentieband toetst, kan de toets niet worden ingezet bij gevorderde leerders met een 

woordenschatomvang van meer dan 7000 worden.   

  Een ander voorbeeld van een woordenschatomvangtoets is de Vocabulary Levels Test 

(VLT) die door Nation (1983) ontwikkeld is om schatting te maken van de 

woordenschatomvang van hoogfrequente, middenfrequente, laagfrequente en academische 

woorden. Voor het onderdeel dat de academische woordenschat toetst is de ‘University 

Word List’ van Xue en Nation (1984) gebruikt. De VLT kan in tegenstelling tot de VST en WTN 

niet worden ingezet om te meten hoeveel woorden een leerder in totaal kent, maar brengt 

enkel de kennis van woorden uit verschillende frequentieniveaus en van academische 

woorden in kaart. Voor de WTN heeft Linger (2017) een Nederlandstalig onderdeel 

ontwikkeld dat de academische woordenschat van tweedetaalleerders toetst. De 

zogenaamde ‘WTN-Academisch’ meet op dezelfde manier als de originele WTN kennis van 

26 woorden uit de academische woordenlijst ‘Wijze Woorden’ (Giezenaar & Schouten, 

2002). 
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  Het doel van dit onderzoek is om als vervolg op de WTN van Dolmans (2014) een 

toets te ontwikkelen onder de naam ‘WTN-Plus’, waarmee de kennis van laagfrequente 

woorden gemeten wordt en waarmee ook de woordenschatomvang van gevorderde 

tweedetaalleerders ingeschat kan worden. Daarnaast is het doel om de validiteit en de 

betrouwbaarheid van zowel WTN-Plus als de WTN-Academisch te onderzoeken. Met deze 

informatie kunnen de WTN-Plus en de WTN-Academisch verder ontwikkeld worden tot 

valide en betrouwbare instrumenten om de woordenschatomvang mee te meten. 

  In hoofdstuk 2 wordt een aantal theoretische achtergronden bij 

woordenschattoetsing besproken. In dit hoofdstuk komen onder andere de verschillende 

keuzes die het ontwikkelen van een woordenschattoets met zich meebrengt aan de orde. In 

hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet beschreven waarna in hoofdstuk 4 de 

onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 een conclusie 

en discussie en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 
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2. Woordenschattoetsing  
 

In het voorgaande hoofdstuk is het belang van woordenschat en woordenschattoetsing 

besproken. Het huidige hoofdstuk gaat dieper in op de theoretische achtergronden van 

woordenschatschattoetsing. Daarbij wordt in paragraaf 2.1 een overzicht gegeven van de 

keuzes die tijdens het ontwikkelen van een woordenschattoets gemaakt dienen te worden, 

waarna paragraaf 2.2 ingaat op de validatie van woordenschattoetsen. Vervolgens worden 

in paragraaf 2.3 enkele woordenschattoetsen voor de totale woordenschatomvang en de 

academische woordenschat beschreven die de basis vormen voor de WTN-Plus en de WTN-

Academisch. Het hoofdstuk eindigt met de onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal 

staan.  

 

2.2 Keuzes bij woordenschattoetsing 
 
Bij het ontwikkelen van een woordenschattoets dienen enkele keuzes te worden gemaakt 

met betrekking tot de teleenheid van woorden, het soort woordkennis dat getoetst wordt, 

het corpus dat gebruikt wordt en de selectie van de woorden uit dat corpus. In de volgende 

subparagrafen worden deze keuzes verder toegelicht en wordt aangegeven welke keuzes er 

voor het huidige onderzoek gemaakt zijn.  

 
2.1.1 Welke teleenheid wordt gehanteerd? 

 
Het begrip ‘woord’ kent verschillende definities en teleenheden waartussen een keuze 

gemaakt moet worden bij het ontwikkelen van een woordenschattoets. Een onderscheid dat 

vaak gemaakt wordt, is dat tussen tokens, types, lemma’s en woordfamilies. Tokens zijn alle 

woorden in een tekst; elke keer dat hetzelfde woord in een tekst voorkomt, wordt geteld als 

een token. Types zijn alle verschillende woorden die een tekst of corpus voorkomen. De zin 

‘ik ben moe dus ik ga vroeg slapen’ telt in totaal negen tokens en acht types, omdat het 

woord ‘ik’ in deze zin twee keer voorkomt, maar slechts één keer wordt meegeteld bij het 

bepalen van het aantal types in de zin. Een lemma bestaat uit alle geïnflecteerde vormen die 

dezelfde stam hebben en tot hetzelfde woordsoort behoren. Zo vallen de werkwoorden 

‘werken’, ‘werkte’ en ‘gewerkt’ onder hetzelfde lemma, maar maakt het zelfstandig 

naamwoord ‘het werk’ deel uit van een ander lemma. Een woordfamilie bestaat naast alle 
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geïnflecteerde vormen van een stam ook nog uit alle afleidingen van diezelfde stam. In dit 

geval hoort ‘het werk’ dus wel bij dezelfde woordfamilie als ‘werken’, ‘werkte’ en ‘gewerkt’, 

evenals het zelfstandig naamwoord ‘de werkster’ en het bijvoeglijk naamwoord ‘werkloos’.  

  Er bestaat veel discussie over welke teleenheid zich het beste leent voor 

woordenschattoetsing. Verschillende onderzoekers stellen dat de meest geschikte 

teleenheid afhankelijk is van het doel en de doelgroep van de toets (Gardner, 2007; Nation, 

2016). Voor productieve woordenschattoetsen past de teleenheid van types het beste, 

omdat elk type in verschillende contexten en collocaties voorkomt en leerders daarom elk 

type afzonderlijk moeten leren om het productief in te kunnen zetten (Sinclair, 1987; 

aangehaald in Nation, 2016). Voor receptieve woordenschattoetsen vormt type daarentegen 

geen geschikte teleenheid, omdat tweedetaalleerders al snel ontdekken hoe woorden in de 

tweede taal vervoegd en verbogen worden en daarom geïnflecteerde of afgeleide vormen 

van een stam receptief kunnen herkennen als de stam bekend is. In tegenstelling tot de 

productieve woordenschat is het voor de receptieve woordenschat dus niet nodig om elke 

type apart te leren (Nation, 2016). De keuze voor een teleenheid bij receptieve 

woordenschatomvangtoetsen beperkt zich daarom vaak tot twee opties: lemma’s of 

woordfamilies.  

  Volgens Nation en Beglar (2007) zijn tweedetaalleerders al met een minimaal 

beheersingsniveau van de tweede taal in staat om twee afgeleide woorden uit dezelfde 

woordfamilie te herkennen wanneer de stam van deze woorden bij de leerder bekend is. Zij 

hebben om deze reden woordfamilies gebruikt bij het ontwikkelen van hun 

woordenschatomvangtoets, de Vocabulary Size Test. Nation (2016) pleit ook voor het 

gebruik van woordfamilies, maar vindt dat het niveau van de woordfamilies moet worden 

afgestemd op het taalniveau van de leerders waarvoor de toets bedoeld is. Dit wil zeggen 

dat er voor beginnende leerders woordfamilies gebruikt worden waarin alleen inflecties en 

hoogfrequentie en transparante afleidingen van de stam worden opgenomen (zoals ‘spelen’, 

‘spel’, ‘gespeeld’ en ‘speler’), omdat deze leerders niet over genoeg morfologische kennis 

beschikken om laagfrequente en moeilijk voorspelbare afleidingen te herkennen (zoals 

‘speels’ en ‘spelenderwijs’). Naarmate de morfologische kennis van leerders groeit, moeten 

er meer afleidingen van een stam in de woordfamilie worden opgenomen.  

  Gardner en Davies (2014) bekritiseren het gebruik van woordfamilies, ten eerste 

omdat niet alle leden van een woordfamilie nauw in betekenis gerelateerd zijn. Zo hoort het 
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woord ‘werkster’ bij de woordfamilie van ‘werken’, maar een werkster is geen ‘vrouw die 

werkt’ zoals op basis van het affix ‘-ster’ verondersteld zou worden, maar ‘een vrouw die 

tegen betaling het huis van anderen schoonmaakt’. Daarnaast geven Gardner en Davies aan 

dat er niet zonder meer kan worden aangenomen dat leerders de benodigde morfologische 

kennis hebben zonder dat hier onderzoek naar gedaan is. Bovendien is het de vraag of 

leerders van verschillende taalniveaus en taalachtergronden in staat zijn om de 

gemeenschappelijke stam in een woordfamilie te herkennen en te gebruiken, wanneer zij in 

eerste instantie enkel aan een geïnflecteerde of afgeleide vorm van de stam zijn 

blootgesteld en niet aan de stam zelf (Gardner, 2007). Het gebruik van lemma’s zou volgens 

deze onderzoekers veel van dit soort problemen oplossen.  

  Nation (2016) reageert op de kritiek van Gardner en Davies door te benadrukken dat 

er in woordfamilies alleen geïnflecteerde en afgeleide vormen opgenomen mogen worden 

als de betekenis van deze vormen zeer nauw gerelateerd is aan de betekenis van de stam. 

Daarnaast stelt Nation dat er zorgvuldig onderzoek moet worden gedaan om te bewijzen dat 

de leerders voor wie de woordenschattoets bedoeld is genoeg morfologische kennis hebben 

om de betekenis van alle leden in een woordfamilie te kunnen ontleden. Bij het bepalen 

welke afgeleide vormen in woordfamilies worden opgenomen dient er dus voor elke vorm 

afzonderlijk te worden afgewogen of de betekenis van deze vorm genoeg verwant is met de 

betekenis van de stam en of de doelgroep in staat is om deze vorm te kunnen herkennen en 

begrijpen op basis van hun morfologische kennis. Als dit advies van Nation opgevolgd wordt, 

ontstaan er echter weer nieuwe problemen. 

  Het eerste probleem dat zelfs bij zorgvuldig gevormde woordfamilielijsten opkomt, is 

dat de meeste woordenschatomvangtoetsen bij veel verschillende tweedetaalleerders 

afgenomen worden. Dit houdt in dat de toets zowel bij beginnende, als bij halfgevorderde 

en gevorderde leerders de woordenschatomvang op een betrouwbare manier moet kunnen 

schatten. De morfologische kennis verschilt veel tussen de leerders van deze groepen, en 

zelfs binnen de groepen kunnen grote verschillen bestaan, afhankelijk van onder andere de 

moedertaal van de leerders. Wanneer woordenschatomvangtoetsen slechts één niveau van 

woordfamilies hanteren, is de kans groot dat de woordenschatomvang van leerders met een 

lagere taalvaardigheid wordt overschat of van leerders met een hogere taalvaardigheid 

wordt onderschat.  

  Een ander probleem is dat het opstellen van een woordfamilielijst erg tijdrovend is. 
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Computers kunnen helpen bij het vormen van woordfamilies, maar er moet toch van veel 

woorden handmatig worden bepaald tot welke woordfamilie ze behoren, omdat de affixen 

van afgeleide vormen veel minder dan de affixen van geïnflecteerde vormen op duidelijke 

regels gebaseerd zijn. Woordfamilievorming kan daarom niet volledig aan een 

computerprogramma overgelaten worden en neemt daardoor veel tijd in beslag.  

  Met de informatie uit de voorgaande alinea’s is voor de WTN-Plus een zorgvuldige 

afweging gemaakt tussen het gebruik van lemma’s en het gebruik van woordfamilies. Bij de 

keuze tussen lemma’s en woordfamilies is een aantal factoren doorslaggevend geweest. Ten 

eerste kan de WTN-Plus bij tweedetaalleerders van verschillende taalniveaus worden 

afgenomen en is het niet mogelijk om voor elke groep leerders een aparte toets te maken 

waarin steeds een ander niveau van woordfamilies gebruikt wordt. Daarbij komt dat niet 

voor elke groep NT2-leerders bekend is over welke morfologische kennis zij beschikken, dus 

daar zou voorafgaand aan het ontwikkelen van de WTN-Plus uitgebreid onderzoek naar 

gedaan moeten worden als ervoor gekozen wordt om woordfamilies te gebruiken. 

Daarnaast is het gebruik van lemma’s geschikter dan het gebruik van woordfamilies bij het 

koppelen van woordenschatomvang aan de ERK-niveaus (Milton, 2010), omdat lemma’s 

voor leerders van alle taalniveaus gebruikt kunnen worden en voor elk ERK-niveau dus 

dezelfde teleenheid gehanteerd kan worden. Tot slot bestaat de WTN-Plus uit laagfrequente 

woorden die uit lage frequentiebanden komen waarin gemiddeld veel minder lemma’s per 

woordfamilie opgenomen zijn dan in de hogere frequentiebanden. In de woordfamilielijst 

waarmee Bauer en Nation (1993) de Vocabulary Size Test ontwikkeld hebben, bevat één 

woordfamilie in de 8e frequentieband gemiddeld 3,4 lemma’s en in de 14e frequentieband 

gemiddeld 2,3 lemma’s, in tegenstelling tot de 1e en de 2e frequentieband waarin meer dan 

6 lemma’s per woordfamilie voorkomen. Het werk dat er in het opstellen van een 

woordfamilielijst zit, lijkt daarom niet op te wegen tegen het nut van een dergelijke lijst. Er is 

daarom voor gekozen om bij het ontwikkelen van de WTN-Plus gebruik te maken van een 

lemmalijst. 

 

2.1.2 Welk aspect van woordkennis wordt getoetst? 
 
Over wat het construct ‘woordkennis’ precies inhoudt, bestaan ook verschillende ideeën. 

Veel onderzoekers hebben gepoogd alle aspecten van woordkennis in één model onder te 
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brengen (o.a. Nation, 2001), maar volgens Bogaards (2010) is het geen van deze modellen 

gelukt om het hele construct ‘woordkennis’ te omvatten. Wel zijn de meeste onderzoekers 

het erover eens dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen receptieve en 

productieve woordkennis (Melka, 1997). Receptieve woordkennis is de kennis die gebruikt 

wordt om de betekenis van een woord te achterhalen tijdens het luisteren en het lezen. Bij 

de vaardigheden spreken en schrijven wordt de productieve woordkennis ingezet om zelf 

vorm te geven aan de betekenis die taalgebruikers willen overdragen. Verscheidene 

onderzoeken hebben aangetoond dat het aantal woorden dat mensen receptief kennen (de 

receptieve woordenschat) groter is dan het aantal woorden dat mensen productief kennen 

(de productieve woordenschat; o.a. Webb, 2008). 

  Naast de verdeling tussen receptieve woordkennis en productieve woordkennis zijn 

veel onderzoekers in overeenstemming over het idee dat er ten minste twee dimensies van 

woordkennis zijn, namelijk de breedte van woordkennis en de diepte van woordkennis 

(Shen, 2008). De breedte van woordkennis refereert aan het aantal woorden waarover 

leerders enige kennis beschikken. Dit wordt ook wel de woordenschatomvang of het bereik 

van de woordenschat genoemd. De diepte van woordkennis heeft betrekking op hoe goed 

leerders een bepaald woord en de verschillende aspecten van dit woord kennen. Volgens 

Qian (1999) bestaat de diepte van woordkennis onder andere uit kennis over uitspraak, 

spelling, betekenis en morfologische en syntactische eigenschappen van een woord. Nation 

(2001) heeft getracht al deze aspecten in één model onder te brengen, waarvan in Tabel 1 

(Nation, 2001) een overzicht gegeven wordt.  

 

Tabel 1. Aspecten van woordkennis 

Vorm Gesproken R 

P 

Hoe klinkt het woord? 

Hoe spreek je het woord uit? 

 Geschreven R 

P 

Hoe ziet het woord er uit? 

Hoe schrijf en spel je het woord? 

 Woorddelen R 

P 

Welke delen van het woord zijn herkenbaar? 

Welke woorddelen zijn nodig om betekenis uit te drukken? 

 

Betekenis 

 

Vorm en betekenis 

 

R 

P 

 

Welke betekenis wil dit woord overbrengen?  

Welk woord kan gebruikt worden om deze betekenis over te brengen? 

 Concepten en referenties R 

P 

Wat is opgenomen in het concept?  

Naar welke items kan het concept refereren? 
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 Associaties R 

P 

Aan welke andere woorden doet dit woord ons denken?  

Welke andere woorden kan je gebruiken in plaats van dit woord? 

 

Gebruik 

 

Grammaticale functies 

 

R 

P 

 

In welke patronen komt dit woord voor? 

In welke patronen moet je dit woord gebruiken? 

 Collocaties R 

P 

Welke woorden of type woorden komen in combinatie met dit woord voor?  

Welke woorden of type woorden moet je gebruiken in combinatie met dit woord? 

 Gebruiksbeperkingen R 

P 

Waar, wanneer en hoe vaak verwachten we dit woord tegen te komen? 

Waar, wanneer en hoe vaak kan je dit woord gebruiken?  

Noot. Aangepast van ‘Learning Vocabulary in Another Language’, door Nation, P., 2001, p. 

27, Cambridge: Cambridge University Press. 

Noot. In kolom 3, R = receptieve kennis, P = productieve kennis 

 

Het eerste onderdeel van dit model is ‘kennis van vorm’ en omvat kennis over de gesproken 

vorm van een woord (de uitspraak), de geschreven vorm een woord (de spelling) en 

woorddelen (stammen en affixen). Onder ‘kennis van betekenis’ wordt verstaan kennis over 

de betekenis van het woord, kennis over het concept dat het woord representeert en 

waaraan het woord kan refereren, en kennis over de associaties die het woord met zich 

meebrengt. Het laatste onderdeel is ‘kennis van gebruik’ en bestaat uit kennis over de 

grammaticale functies van het woord, kennis over de woorden waarmee het woord 

collocaties kan vormen en de gebruiksbeperkingen van het woord om te we weten waar, 

wanneer en hoe vaak een woord gebruikt kan worden.   

  Woordenschattoetsen kunnen verschillende aspecten van woordkennis in kaart 

brengen. Voorbeelden van toetsen die de diepte van receptieve en productieve 

woordkennis meten, zijn de Word Associates Test (WAT; Read, 1998), die onder andere de 

kennis van associaties, synoniemen en collocaties van woorden toetst; de Vocabulary 

Knowledge Scale (Paribakht & Wesche, 1997) waarbij leerders van zichzelf inschatten 

hoeveel ze van een woord weten; en de COLLEX en COLLMATCH (Gyllstad, 2009), die de 

kennis van collocaties toetsen. Een toets die de breedte van productieve woordkennis meet 

(productieve woordenschatomvangtoets) is de Levels Test of Productive Vocabulary van 

Laufer en Nation (1999). Dit onderzoek zal zich echter richten op toetsen die de breedte van 

receptieve woordkennis meten (receptieve woordenschatomvangtoetsen). Voorbeelden 

hiervan zijn de Vocabulary Levels Test (VLT; Nation, 1983), de Vocabulary Size Test (VST; 

Nation & Beglar, 2007), de Woordenschattoets Nederlands (WTN; Dolmans, 2014) en de 
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WTN-Academisch (Linger, 2017). In paragraaf 2.3 zal op deze vier receptieve 

woordenschatomvangtoetsen dieper worden ingegaan.   

 

2.1.3 Welk corpus wordt gebruikt? 
 
Bij het ontwikkelen van een woordenschattoets dient er een woordenlijst te worden 

opgesteld waaruit woorden geselecteerd kunnen worden. Met de geselecteerde woorden 

kunnen vervolgens toetsitems worden geconstrueerd. Een woordenlijst wordt vaak 

opgesteld aan de hand van een corpus, een verzameling geschreven en/of gesproken 

teksten in een bepaalde taal. Door alle woorden uit zo’n corpus op frequentie te ordenen, 

kunnen de meest frequente woorden uit het corpus gefilterd worden. De keuze voor een 

corpus moet goed onderbouwd worden, omdat de inhoud van een woordenlijst sterk 

afhankelijk is van de inhoud van het corpus (Nation, 2016). Voor het ontwikkelen van een 

woordenlijst voor een woordenschattoets moet er dus een corpus gekozen worden dat 

teksten bevat die passen bij het doel en de doelgroep van de toets.  

   Bij de selectie van een corpus moet er volgens Nation (2016) met een aantal 

factoren rekening worden gehouden. De eerste factor is het verschil tussen corpora 

waarvoor geschreven teksten gebruikt zijn en corpora waarvoor gesproken teksten gebruikt 

zijn. Of een corpus bestaat uit geschreven of gesproken teksten, heeft namelijk een grote 

invloed op welke woorden er in de woordenlijst terechtkomen en welke frequenties deze 

woorden hebben. Het woord ‘ja’ staat bijvoorbeeld op de tweede plaats in de frequentielijst 

van het CGN, een corpus bestaande uit gesproken teksten, terwijl datzelfde woord op plaats 

104 in het Sonar-corpus staat, een corpus bestaande uit geschreven teksten. Een formeler 

woord als ‘echter’ staat in het Sonar-corpus daarentegen veel hoger (plaats 244) dan in het 

CGN (plaats 1322). 

  Daarnaast is de inhoud van de woordenlijst afhankelijk van de soorten geschreven of 

gesproken teksten die in het corpus opgenomen zijn. Deze soorten teksten in een corpus 

moeten het feitelijke of beoogde taalgebruik van de doelgroep representeren. Gesproken 

teksten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit dialogen zoals face-to-face conversaties en 

telefoongespreken, of monologen zoals speeches en lezingen. Geschreven teksten bestaan 

onder andere uit narratieve teksten zoals romans, algemene teksten zoals biografieën en 

academische teksten zoals wetenschappelijke artikelen.  
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  De derde factor waarmee rekening dient te worden gehouden is de grootte van het 

corpus. Het aantal woorden dat een corpus bevat is namelijk van belang voor de 

betrouwbaarheid van de woordenlijst. Een corpus moet groot genoeg zijn om ongeveer 

dezelfde woorden in de woordenlijst te krijgen wanneer er een anders corpus met hetzelfde 

soort teksten gebruikt wordt. Hoe groot een corpus precies moet zijn om betrouwbaar te 

zijn, is afhankelijk van welke frequentiebanden er voor de woordenschattoets gebruikt 

zullen worden. Als hoog- en middenfrequente woorden tot en met de 9e frequentieband in 

de toets opgenomen zullen worden, dan is een corpus van rond de 20 miljoen tokens 

voldoende (Sorell, 2013). Als er ook laagfrequente woorden tot en met de 14e 

frequentieband toegevoegd worden, dan moet het corpus meer dan 100 miljoen tokens 

bevatten (Nation, 2016).   

  Tot slot vraagt de verhouding tussen verschillende soorten teksten een zorgvuldige 

afweging. Deze verhouding moet namelijk representatief zijn voor de teksten die leerders in 

het dagelijks leven tegenkomen. Daarom moet volgens Sorell (2013) een corpus dat gebruikt 

wordt voor het opstellen van een algemene woordenlijst voornamelijk bestaan uit 

informele, gesproken teksten. Dat er slechts een beperkt aantal getranscribeerde teksten uit 

gesproken taal beschikbaar is, maakt de opbouw van een groot, betrouwbaar corpus lastig. 

Om deze reden wordt er bij het ontwikkelen van woordenschattoetsen, zeker wanneer er 

ook laagfrequente woorden in de toets opgenomen worden, veelal gebruik gemaakt van een 

corpus bestaande uit geschreven teksten.  

  Voor de ontwikkeling van de WTN is het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) 

gebruikt. Dit corpus is het enige Nederlandstalige corpus dat gebaseerd is op gesproken taal 

en bestaat uit bijna 9 miljoen woorden. Het CGN is echter niet groot genoeg om een 

betrouwbare woordenlijst met laagfrequente woorden op te kunnen stellen. Omdat de 

WTN-Plus laagfrequente woorden uit de 8e tot en met de 14e frequentieband zal bevatten, is 

ervoor gekozen om over te stappen naar een veel groter corpus, namelijk het Sonar-corpus. 

Het Sonar-corpus is gebaseerd op geschreven teksten en bevat meer dan 500 miljoen 

woorden, afkomstig uit diverse domeinen. Het gebruik van een geschreven corpus waarin 

over het algemeen meer formele woorden voorkomen dan in een gesproken corpus, zou 

voor de doelgroep van de WTN-Plus passend moeten zijn. Deze doelgroep bestaat namelijk 

uit hoogopgeleide NT2-cursisten met een ERK-niveau van B2 of C1 die vaak in Nederland 
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willen studeren en daardoor veel Nederlandse teksten moeten lezen. In hoofdstuk 3 zal het 

Sonar-corpus verder beschreven worden.  

 

2.1.4 Welke woorden worden geselecteerd? 
 

De laatste keuze bij het ontwikkelen van een woordenschattoets betreft de selectie van 

woorden uit de woordenlijst. Veel woordenschattoetsen zijn gebaseerd op het idee dat 

frequentie een belangrijke rol speelt bij de verwervingsvolgorde van woorden. Uit 

verschillende onderzoeken (o.a. Ellis, 2002) is namelijk gebleken dat hoogfrequente 

woorden over het algemeen eerder worden verworven dan laagfrequente woorden, omdat 

leerders hoogfrequente woorden immers veel vaker in het dagelijks leven tegenkomen dan 

laagfrequente woorden. Vaak worden de woorden in een woordenlijst dan ook op 

frequentie gesorteerd, zodat de lijst afloopt van het meest frequente woord naar het minst 

frequente woord. Vervolgens wordt de lijst in frequentiebanden van 1000 woorden 

verdeeld, waarbij de 1000 meest frequente woorden in de eerste frequentieband staan en 

de frequentie per band afneemt. Als uit een woordenschattoets blijkt dat een leerder 

genoeg woorden uit een bepaalde frequentieband kent, dan kan ervan worden uitgegaan 

dat andere woorden uit de band ook bij de leerder bekend zijn.  

  Welke woorden er voor een woordenschatomvangtoets geselecteerd moeten 

worden, hangt af van de doelgroep van de toets. Als de doelgroep bestaat uit 

tweedetaalleerders met een laag taalniveau, dan is het niet nodig om laagfrequente 

woorden uit de woordenlijst te selecteren, omdat deze leerders laagfrequente woorden nog 

niet verworven hebben. Gevorderde tweedetaalleerders kennen daarentegen veel meer 

woorden en voor deze doelgroep moeten er dan ook laagfrequente woorden uit de 

woordenlijst geselecteerd worden. Tot welke frequentieband er getoetst moet worden is 

dus afhankelijk van het aantal woorden dat de leerders uit de doelgroep kennen.  

  In dit onderzoek wordt een toets ontwikkeld die bij gevorderde tweedetaalleerders 

ingezet kan worden. Met gevorderde leerders worden leerders met een taalbeheersing op 

ERK-niveau B2 en C1 bedoeld. Om te bepalen welke woorden er in de WTN-Plus opgenomen 

moeten worden, is het van belang om te weten hoeveel woorden leerders op deze niveaus 

receptief moeten kennen. Het Europees Referentiekader geeft geen antwoord op deze vraag 

doordat de beschrijvingen van de zes niveaus in zeer algemene termen geformuleerd zijn. In 
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de onderstaande citaten worden voorbeelden van de niveaubeschrijvingen voor de 

woordenschat op niveau B2 en C1 gegeven (Fasoglio et al., 2015, p. 72 en p. 79). 

 
B2. Beschikt over een voldoende brede woordenschat voor zaken die verband houden 

met zijn of haar vakgebied en de meeste algemene onderwerpen. Kan variatie 

aanbrengen in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen, al kunnen hiaten in 

de woordenschat nog wel tot omschrijving leiden. 

 
C1. Heeft een goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor 

hiaten in de woordenschat gemakkelijk kunnen worden gedicht met omschrijvingen; er 

is in geringe mate sprake van vermijdingsstrategieën en van zichtbaar zoeken naar 

uitdrukkingen. Heeft een goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en 

uitdrukkingen uit de spreektaal. 

 

Omdat er toch veel behoefte is aan specifiekere omschrijvingen van de ERK-niveaus in 

termen van woordenschatomvang, hebben veel onderzoekers getracht de 

woordenschatomvang van verschillende groepen taalgebruikers en -leerders te meten en te 

schatten (Bossers, 2015). De resultaten uit deze onderzoeken konden moeilijk met elkaar 

vergeleken worden doordat er verschillende meetinstrumenten gebruikt werden om de 

woordenschatomvang te meten en doordat het concept ‘woord’ verschillend werd 

gedefinieerd. Daarnaast waren er grote verschillen binnen de groepen participanten en 

bestonden niet alle participanten uit NT2-leerders maar ook uit moedertaalsprekers, 

waardoor de uitkomsten moeilijk generaliseerbaar waren (Snakkers, 2017).  

  Volgens Nation (2006) is het beter om te onderzoeken hoeveel woorden je moet 

kennen om bepaalde taken in de tweede taal uit te kunnen voeren, zoals het lezen van een 

krant of het kijken naar een film. Door na te gaan welke soorten teksten leerders op welk 

ERK-niveau moeten kunnen begrijpen, kan voor elk niveau berekend worden hoe groot de 

receptieve woordenschat van een leerder moet zijn om 90 procent van de lemma’s uit deze 

teksten te kennen, uitgaande van een minimale tekstdekking van 90 procent die nodig is om 

teksten te kunnen begrijpen (o.a. Hazenberg, 1994; Laufer & Ravenhorst, 2010).  

 ERK-niveau B2 wordt getoetst met het Staatsexamen NT2 Programma II. Een diploma 

van het Staatsexamen is voor buitenlandse studenten vaak een van de toelatingseisen om 
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een Nederlandstalige studie aan een hogeschool of universiteit te mogen volgen. Voor 

tweedetaalleerders op niveau B2 is het dus van belang dat zij studieteksten uit het eerste 

jaar van hun hbo- of wo-opleiding kunnen begrijpen. Uit onderzoek van Hazenberg (1994) 

bleek dat leerders een receptieve woordenschat van ongeveer 11.000 woorden nodig 

hebben om tot globaal begrip van studieteksten te komen. Ten tijde van dit onderzoek was 

het ERK echter nog niet gepubliceerd, dus een directe link tussen de resultaten uit het 

onderzoek van Hazenberg en ERK-niveau B2 kan niet gemaakt worden. Daarnaast gebruikte 

Hazenberg een teleenheid die tussen lemma’s en woordfamilies inzat, wat het lastig maakt 

om de resultaten te interpreteren. Bossers (2015) heeft onder andere op basis van het 

onderzoek van Hazenberg vastgesteld dat leerders op niveau B2 een receptieve 

woordenschatomvang van 12.000 lemma’s moeten hebben.  

  Naar de woordenschatomvang op niveau C1 is nog weinig onderzoek gedaan en er 

bestaan naast de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) geen 

Nederlandstalige toetsen die het beheersingsniveau op C1 vast kunnen stellen. Het is dan 

ook niet bekend uit hoeveel woorden de receptieve woordenschat op niveau C1 zou moeten 

bestaan. Gezien het feit dat Nation en Beglar (2007) in hun oorspronkelijke versie van de 

Vocabulary Size Test tot en met de 14e frequentieband toetsen en het binnen het 

tijdsbestek van dit onderzoek niet mogelijk zou zijn om toetsitems voor meer dan zeven 

frequentiebanden te construeren, is ervoor gekozen om voor de WTN-Plus toetsitems van 

woorden uit de 8e tot en met de 14e frequentieband te ontwikkelen.  

 

2.2 Validatie van woordenschattoetsen 
 

Na de ontwikkeling en de afname van een woordenschattoets is het van belang dat er een 

kwaliteitscontrole plaatsvindt, waarbij wordt nagegaan of de toets aan alle kwaliteitseisen 

voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen er namelijk geen goede conclusies op basis van de 

toets getrokken worden. Belangrijke begrippen bij het analyseren van de toetskwaliteit zijn 

‘validiteit’ en ‘betrouwbaarheid’, die in de volgende twee subparagrafen verder toegelicht 

zullen worden.  
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2.2.1 Validiteit 
 

De validiteit van een toets geeft aan in hoeverre de toets meet wat bedoeld is te meten. 

Afhankelijk van de conclusies die men op basis van een toets wil trekken, kunnen er 

verschillende soorten validiteit worden onderscheiden. Voor een woordenschattoets als de 

WTN-Plus zijn met name de inhoudsvaliditeit, de constructvaliditeit, de responsiviteit en de 

interpreteerbaarheid van de toets van belang.   

  De inhoudsvaliditeit betreft de mate waarin de toets representatief is voor hetgeen 

men met de toets wil meten (Van Berkel & Bax, 2013). Dit houdt in dat een toets alle te 

meten kennis of vaardigheden daadwerkelijk moet bevragen. Om de inhoudsvaliditeit van 

toetsen te waarborgen, dient de testinhoud zorgvuldig geselecteerd te worden. Voor de 

selectie van woorden voor een woordenschatomvangtoets is het bijvoorbeeld noodzakelijk 

om een groot corpus te gebruiken dat verschillende soorten teksten bevat die representatief 

zijn voor de teksten die mensen in het dagelijks leven tegenkomen. De inhoudsvaliditeit van 

een toets kan tevens bevorderd worden door de toets die bedoeld is voor 

tweedetaalleerders, eerst door moedertaalsprekers te laten maken en op basis daarvan 

aanpassingen door te voeren.    

  De constructvaliditeit geeft de mate aan waarin een toetsscore kan worden 

beschouwd als een maat voor het theoretische construct (Van Berkel & Bax, 2013), zoals 

algemene woordenschat in het geval van de WTN-Plus en academische woordenschat in het 

geval van de WTN-Academisch. Messick (1989) maakt onderscheid tussen verschillende 

aspecten van constructvaliditeit, zoals het inhoudelijke aspect en het substantieve aspect. 

Het inhoudelijke aspect van constructvaliditeit bestaat uit inhoudsrelevantie (de mate 

waarin de toetsitems relevant zijn voor het construct; dit is vrijwel gelijk aan de 

inhoudsvaliditeit), representativiteit (de mate waarin een toets gevoelig is voor variaties in 

het construct, zoals moeilijkere en makkelijkere doelwoorden) en de technische kwaliteit 

van de toetsitems. Het substantieve aspect van constructvaliditeit gaat in op vraag of de 

verwachtingen die op basis van de theorie gesteld zijn daadwerkelijk in de geobserveerde 

toetsscores terug te zien zijn. 

  De responsiviteit van een toets verwijst naar de gevoeligheid van de toets om 

verandering in bijvoorbeeld kennis of vaardigheden van NT2-cursisten te detecteren. 

Responsiviteit is een belangrijke eigenschap voor een toets als de WTN-Plus, aangezien het 
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doel van de toets is om te bepalen of een cursist een bepaald vaardigheids- of kennisniveau 

behaald heeft, of om te bepalen wat de positie van een cursist ten opzichte van een andere 

groep cursisten is.  

  Tot slot verwijst interpreteerbaarheid naar de mate waarin kwalitatieve betekenis 

kan worden toegekend aan kwantitatieve metingen. Meestal worden de interpretaties van 

toetsscores bepaald door het gebruik van normen in normgerichte toetsen en het gebruik 

van cesuren in criteriumgerichte toetsen. In het geval van de WTN-Plus dient een toetsscore 

een schatting te maken van de woordenschatomvang van een tweedetaalleerder, waarna 

deze schatting van de woordenschatomvang kan worden vergeleken met andere 

tweedetaalleerders.  

 

2.2.2 Betrouwbaarheid 
 

De betrouwbaarheid van een toets betreft de consistentie van de toetsscores en de precisie 

waarmee de toets een bepaald construct meet (Van Berkel & Bax, 2013). Een toets is 

betrouwbaar indien deze consistent meet, wat inhoudt dat er bij meerdere afnames van de 

toets of bij het splitsen van de toets in twee delen dezelfde resultaten worden verkregen. 

Vaak worden Cronbachs alfa of KR-20 als maat voor de betrouwbaarheid van een toets 

gebruikt. Deze betrouwbaarheidscoëfficiënten geven de mate waarin de toetsitems 

onderling samenhangen aan en drukken de betrouwbaarheid uit in een getal tussen 0 en 1, 

waarbij een coëfficiënt van groter dan 0.8 duidt op een goede betrouwbaarheid. De 

betrouwbaarheid van een toets kan worden vergroot door zwakke toetsitems uit de toets te 

verwijderen, bijvoorbeeld de items die slecht correleren met de toets als geheel. In 

hoofdstuk 3 en 4 zal beschreven worden hoe de validiteit en de betrouwbaarheid van de 

WTN-Plus en de WTN-Academisch geanalyseerd worden. 

 

2.3 Bestaande woordenschattoetsen 
 

Er bestaan verschillende woordenschattoetsen die op verschillende manieren, 

gebruikmakend van verschillende corpora, verschillende soorten woorden en verschillende 

aspecten van woordkennis meten. Dit onderzoek richt zich op woordenschatomvangtoetsen 

die de algemene woordenschat en de academische woordenschat in kaart kunnen brengen. 

In deze paragraaf zullen daarom vier bestaande woordenschattoetsen besproken worden 
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die ofwel de receptieve woordenschatomvang van algemene woorden, ofwel de receptieve 

woordenschatomvang van academische woorden kunnen meten.  

 

2.3.1 Vocabulary Size Test 
 
De Vocabulary Size Test is een door Nation en Beglar (2007; zie ook Beglar, 2010) 

ontwikkelde woordenschatomvangtoets die de totale receptieve woordenschatomvang van 

moedertaalsprekers en tweedetaalleerders van het Engels meet. Voor de VST is er een 

woordfamilielijst opgesteld waarin woorden uit zowel het gesproken als het geschreven deel 

van het British National Corpus (BNC) zijn opgenomen. Het BNC bestaat uit ongeveer 100 

miljoen woorden waarvan 90 procent uit geschreven teksten en 10 procent uit gesproken 

teksten afkomstig is. De eerste twee frequentiebanden uit deze woordenlijst zijn gemaakt 

aan de hand van een speciaal ontwikkeld corpus dat bestaat uit 10 miljoen tokens uit zowel 

gesproken als geschreven teksten. De reden dat voor de eerste twee frequentiebanden een 

ander corpus is gebruikt, is dat er in het British National Corpus veel geschreven teksten zijn 

opgenomen waardoor woorden die in gesproken Engels veel voorkomen zoals ‘pardon’, 

‘hello’ en ‘bye’ niet tot hoogfrequente woorden behoren. Voor de 3e tot en met de 9e 

frequentieband is enkel het gesproken deel van het BNC gebruikt, gebaseerd op het idee dat 

het gesproken deel van het corpus representatiever is voor de volgorde waarin 

tweedetaalleerders nieuwe woorden leren dan het geschreven deel van het corpus. Vanaf 

de 10e frequentieband is het volledige BNC gebruikt.  

  De woordenlijst bestond in totaal uit 14.000 op frequentie gesorteerde 

woordfamilies die vervolgens in 14 frequentiebanden van 1000 woorden opgedeeld zijn. De 

keuze voor woordfamilies als teleenheid is in paragraaf 2.1.1 onderbouwd. Uit elke 

frequentieband werden willekeurig 10 items geselecteerd waarmee toetsitems in de vorm 

van meerkeuzevragen geconstrueerd zijn, resulterend in een toets van 140 toetsitems. 

Alleen werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en adjectieven zijn geselecteerd. Voor elk 

item is een niet-pregnante contextzin opgesteld waarin enkel de 500 meest frequente 

woorden van het Engels gebruikt zijn. Daarbij zijn voor elk item vier antwoordopties 

geconstrueerd, waarvan drie opties afleiders zijn en één optie de juiste beschrijving van het 

doelwoord geeft. Afleiders geven beschrijvingen van woorden die uit dezelfde 

frequentieband als het doelwoord afkomstig zijn, van hetzelfde woordsoort als het 
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doelwoord zijn en waar mogelijk, semantisch gerelateerd zijn aan het doelwoord. Een 

voorbeeld van een toetsitem uit de VST is in Figuur 1 weergegeven.  

 

SHOE: Where is your shoe? 

    a. the person who looks after you 

    b. the thing you keep your money in 

    c. the thing you use for writing 

    d. the thing you wear on your foot 
 

Figuur 1. Voorbeeld van een toetsitem uit de VST 
 

Middels 140 meerkeuzevragen wordt nagegaan of de betekenissen van de doelwoorden 

bekend zijn waarna de woordenschatomvang geschat wordt door het aantal goede 

antwoorden te vermenigvuldigen met 100. Iemand die 80 vragen goed beantwoordt, heeft 

dus een geschatte woordenschatomvang van 8.000 woordfamilies. Later zijn twee nieuwe 

versies van de VST ontwikkeld waarmee middels 100 meerkeuzevragen de geschatte 

woordenschatomvang tot 20.000 woordfamilies gemeten kan worden.  

  De oorspronkelijke versie van VST (die woorden tot en met de 14e frequentieband 

toetst) is door Beglar (2010) gevalideerd. De proefpersonen in dit onderzoek bestonden uit 

178 Japanse leerders van het Engels als tweede taal en 19 moedertaalsprekers van het 

Engels. Op basis van de scores van de participanten op de TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) werden de participanten in drie groepen verdeeld, namelijk de ‘Low group’, ‘Mid 

group’ en ‘High group’. Bij de Low group werden enkel de items uit de eerste vier 

frequentiebanden afgenomen, bij de Mid groep werden de items uit de eerste acht 

frequentiebanden afgenomen en de High groep en de moedertaalsprekers van het Engels 

maakten de hele toets, bestaande uit items uit de 1e tot en met de 14e frequentieband.  

  Met behulp van het Rasch-model werden de toetsscores van de participanten 

geanalyseerd om de betrouwbaarheid en constructvaliditeit van de toets te onderzoeken. 

Middels het Rasch-model kunnen de moeilijkheidsgraden van de toetsitems en de 

vaardigheidsniveaus van de participanten worden ingeschat. Uit de analyse bleek de VST een 

Rasch reliability van 0.96 te hebben, wat duidt op een hoge betrouwbaarheid van de toets. 

Daarnaast werden als argumenten voor de constructvaliditeit genoemd dat (1) de 

moeilijkheidsgraden van de items en de vaardigheidsniveaus van participanten 
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overeenkwamen met wat verwacht werd, (2) de meerderheid van items overeenstemmen 

met het Rasch-model waaruit blijkt dat de items aan de kwaliteitseisen voldoen, (3) de items 

een hoge mate van unidimensionaliteit vertonen waaruit blijkt dat alle items hetzelfde 

construct meten, en (4) de items een hoge mate van meetinvariantie vertonen waaruit blijkt 

dat de verschillen in geobserveerde toetsscores van participanten, ook werkelijk verschillen 

reflecteren in de woordenschatomvang van de participanten.  

  Beglar (2010) beweert dat de moeilijkheidsgraden van de items overeenkwamen met 

de hypothese die op basis van de theorie opgesteld is, namelijk dat de moeilijkheid van de 

items zou stijgen naarmate de doelwoorden uit deze items minder frequent zijn (en dus tot 

lagere frequentiebanden van het BNC behoren).  Deze hypothese werd getest door van elke 

frequentieband de gemiddelde moeilijkheidsgraad te berekenen. Daaruit bleek inderdaad 

dat de items uit de 1e frequentieband het makkelijkst, en de items uit de 14e frequentieband 

het moeilijkst waren. Tussen de 9e en de 14e frequentieband waren echter al geen duidelijke 

verschillen meer te zien in moeilijkheidsgraad van de items. Hoewel Beglar deze bevinding 

toeschrijft aan het kleine aantal proefpersonen met een woordenschatomvang die groot 

genoeg was om verschillen tussen deze frequentiebanden aan te kunnen tonen, lijkt de 

relatie tussen frequentie en moeilijkheid op basis van deze bevinding dus niet lineair.   

  Ook Gyllstad (2012) heeft onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit 

van de eentalige VST, maar dan op basis van de Klassieke testtheorie in plaats van het Rasch-

model. De VST is voor dit onderzoek afgenomen bij studenten Engels aan een Zweedse 

universiteit. De meeste studenten zaten in de eerste periode van hun studie (N = 151); 

overige studenten zaten in de tweede (N = 22) of derde (N = 25) periode van hun studie. De 

toets werd bij alle participanten aan het begin van het semester afgenomen, waarna de 

toets aan het eind van het semester (4.5 maanden later) bij 84 participanten nogmaals werd 

afgenomen. De VST bleek ook uit het onderzoek van Gyllstad een hoge betrouwbaarheid te 

hebben, met een Cronbachs alfa van 0.91. Daarnaast bleken de meeste items goed te 

correleren met de toetsscores, al waren er toch nog vrij veel items die herzien zouden 

moeten worden.  

  Net als in het onderzoek van Beglar (2010) zijn de gemiddelde moeilijkheidsgraden 

van de items per frequentieband berekend, waarbij verwacht werd dat de moeilijkheid van 

de items in een opwaartse helling van de hoogste frequentieband naar de laagste 

frequentieband zou lopen. Een dergelijke helling bleek inderdaad globaal in de data 
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zichtbaar te zijn, al werden er toch een aantal afwijkingen gevonden. Zo waren de items uit 

de 2e frequentieband gemiddeld makkelijker dan de items uit de 1e frequentieband, de items 

uit de 5e frequentieband makkelijker dan de items uit de 3e en 4e frequentieband, en de 

items uit de 8e frequentieband makkelijker dan de items uit de 6e en 7e frequentieband. 

Bovendien werden er wederom geen duidelijke verschillen in moeilijkheid gevonden tussen 

de 9e en de 13e frequentieband. Gyllstad schrijft de afwijkende moeilijkheidsgraden van de 

2e, 5e en 8e frequentieband toe aan het feit dat de items uit deze frequentiebanden meer 

cognaten bevatten dan de items uit de rest van de frequentiebanden, maar al met al kan ook 

op basis van dit onderzoek niet gesteld worden dat frequentie een duidelijke invloed heeft 

op de moeilijkheid van de items.  

 

2.3.2 Woordenschattoets Nederlands 
 
De Woordenschattoets Nederlands (WTN; Dolmans, 2014) meet op dezelfde manier als de 

Vocabulary Size Test de receptieve woordenschatomvang van sprekers en leerders van het 

Nederlands. Bij de ontwikkeling van de WTN is allereerst een frequentielijst van 7.000 

woordfamilies opgesteld met woorden uit het Corpus Gesproken Nederlands (CGN), een 

corpus van gesproken teksten bestaande uit bijna 9 miljoen woorden waarvan 3,3 miljoen 

woorden uit Vlaanderen en ruim 5,6 miljoen woorden uit Nederland afkomstig zijn. Er is 

gekozen voor een corpus gebaseerd op gesproken teksten, omdat deze teksten volgens 

Dolmans representatiever zijn voor de verwervingsvolgorde van woorden en voor het soort 

taal dat de leerders moeten kennen dan de teksten uit een geschreven corpus. Om dezelfde 

reden als Nation en Beglar (2007) heeft Dolmans woordfamilies als teleenheid gehanteerd.   

  Na het opstellen van de woordfamilielijst is deze opgedeeld in zeven 

frequentiebanden van 1000 woordfamilies en zijn uit elke frequentieband willekeurig 13 

items geselecteerd. Na een pilotafname van de WTN werden de drie zwakste toetsitems uit 

de zeven frequentiebanden verwijderd, zodat de uiteindelijke toets 10 toetsitems per 

frequentieband zou bevatten. Evenals bij de VST werden enkel werkwoorden, zelfstandig 

naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden geselecteerd en zijn voor elk item een niet-

pregnante contextzin en vier antwoordopties geconstrueerd. De contextzin en de 

antwoordopties bestaan uit zoveel mogelijk hoogfrequente woorden, altijd frequenter dan 

het doelwoord. De uiteindelijke toets bestaat uit 70 toetsitems waarmee de 
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woordenschatomvang tot 7.000 woordfamilies gemeten kan worden. Een voorbeeld van een 

toetsitems uit de WTN wordt in Figuur 2 weergegeven.  

 

De man raakte in coma.  

    a. een dronken toestand 

    b. een moeilijke situatie 

    c. een onnatuurlijke slaap 

    d. een vrolijke stemming 
 

Figuur 2. Voorbeeld van een toetsitem uit de WTN 

 

Dolmans heeft de WTN bij 82 volwassen tweedetaalleerders van het Nederlands afgenomen. 

Daarvan volgden 20 participanten een cursus naar A2, 30 participanten een cursus naar B1, 

16 participanten een cursus naar B1+ en 16 participanten een cursus naar B2. Na de digitale 

toetsafname zijn de items op basis van de Klassieke Testtheorie geanalyseerd en zijn uit elke 

frequentieband drie items verwijderd die niet goed correleerden met de toetsscores. Na 

verwijdering van deze items had de toets een goede betrouwbaarheid (Cronbachs α = .92). 

Vervolgens heeft er een verdere data-analyse plaatsgevonden, waaruit onder andere bleek 

dat de gemiddelde score op de WTN stijgt naarmate de participanten een cursus naar een 

hoger taalniveau volgen. Daarnaast is de invloed van woordfrequentie op de 

frequentiebandscores van de proefpersonen onderzocht. Uit de data-analyse bleek de 

gemiddelde frequentiebandscore tot en met de 5e frequentieband geleidelijk af te nemen, 

waarbij de gemiddelde scores op de 1e, 2e en 4e frequentieband significant verschilden van 

de scores op de daaropvolgende band. Vanaf de 5e frequentieband zijn er echter geen 

verschillen tussen de scores gevonden en lijkt frequentie al geen zichtbare invloed meer te 

hebben op de moeilijkheid van de items.   

 

2.3.3 Vocabulary Levels Test 
 

De Vocabulary Levels Test (VLT; Nation, 1983) is een woordenschatomvangtoets die 

voornamelijk bedoeld is als diagnostische toets. De VLT kan door docenten ingezet worden 

om vast te stellen of de woordenschat van leerders groot genoeg is om bepaalde taaltaken 

te verrichten, om lexicale problemen te identificeren en om te bepalen op welke woorden 
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leerders zich vooral moeten richten. De toets meet niet de totale woordenschatomvang van 

leerders zoals de VST en de WTN dat doen, maar brengt enkel de kennis van woorden uit de 

verschillende frequentieniveaus in kaart. De VLT maakt daarbij een schatting van de 

woordenschatomvang van hoogfrequente woorden (frequentieniveau 2000 en 3000), 

middenfrequente woorden (frequentieniveau 5000), laagfrequente woorden 

(frequentieniveau 10.000) en academische woorden. De vijf onderdelen van de toets 

bestaan ieder uit 18 items waarbij zes losstaande woorden aangeboden worden. Drie van de 

zes woorden dienen te worden verbonden met de juiste drie beschrijvingen van deze 

woorden. De overige drie woorden zijn afleiders.  

   De VLT is tweemaal gereviseerd. Door Schmitt, Schmitt en Clapham (2001) werden er 

30 items in plaats van 18 items per frequentieniveau geconstrueerd om zo de 

betrouwbaarheid van de toets te verbeteren. Het onderdeel voor academische 

woordenschat hebben zij verbeterd door de Academic Word List (AWL; Coxhead, 2000) te 

gebruiken bij de ontwikkeling ervan, in plaats van de University Word List (UWL; Xue and 

Nation, 1984) die voor de eerste versie van de VLT gebruikt werd. Het voordeel van de AWL 

is dat er een grotere variatie aan academische teksten is gebruikt terwijl er minder woorden 

in de lijst opgenomen zijn dan in de UWL (Schmitt, Schmitt en Clapham, 2001). Het 

academische onderdeel van de VLT schat met 30 toetsitems hoeveel van de 570 woorden uit 

de AWL bij de leerder bekend zijn. In Figuur 3 is een voorbeeld van een toetsitem uit het 

academische onderdeel van de VLT opgenomen. 

 

1 area   ______ written agreement 

2. contract    

3. definition  ______ way of doing something 

4. evidence 

5. method  ______ reason for believing something is or is not true 

6. role 
 

Figuur 3. Voorbeeld van een toetsitem uit het academische onderdeel van de VLT 

 

 Na de ontwikkeling van de nieuwe versies van de VLT zijn de toetsen door Schmitt, Schmitt 

en Clapham (2001) gevalideerd. De toetsen werden in Engeland, Nieuw-Zeeland, Slowakije, 
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Brazilië en Spanje bij 801 leerders van het Engels afgenomen, waarna de resultaten op de 

toetsen werden geanalyseerd. Uit de itemanalyse bleek dat de gemiddelde 

moeilijkheidsgraad van de items toeneemt naarmate de frequentieniveaus minder 

frequente woorden bevat. Ook bleken alle gemiddelde frequentiebandscores significant van 

elkaar te verschillen. Bij deze analyse is het enige onderdeel van de toets dat niet op 

frequentie gebaseerd is, te weten het onderdeel met academische woorden, niet 

meegenomen omdat deze woorden in soort verschillen van de andere frequentieniveaus.  

  Wel is de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de academische woorden berekend, 

waaruit bleek dat deze woorden gemiddeld een relatief lage moeilijkheidsgraad hadden op 

basis waarvan de academische woorden tussen de 2e en 3e frequentieband geplaatst zou 

moeten worden. Een mogelijke verklaring die Schmitt, Schmitt en Clapham (2001) hiervoor 

geven is dat de meeste academische woorden een stam hebben die gebaseerd is op het 

Latijn of het Grieks, waardoor deze woorden dus eenvoudig te begrijpen zijn voor 

participanten met een Romaanse taal als moedertaal of tweede taal.   

  Webb, Sasao en Ballance (2017) hebben wederom twee nieuwe versies van 

Vocabulary Levels Test ontwikkeld waarin enkele veranderingen zijn doorgevoerd. Ten 

eerste bestaan de nieuwe versies van VLT uit vijf frequentieniveaus, namelijk de 1e tot en 

met de 5e frequentieband, in tegenstelling tot de oude versies die woorden uit de 2e, 3e, 5e 

en 10e frequentiebanden toetsen. Volgens Webb, Sasao en Ballance zijn de eerste vijf 

frequentiebanden het nuttigst om te toetsen omdat de woorden uit deze banden voor 

tweedetaalleerders het belangrijkst zijn om te kennen.  

  Ten tweede is het onderdeel waarin de academische woordenschat getoetst wordt 

weggelaten, omdat het nut van de woorden in de Academic Word List veel verschilt tussen 

de sublijsten. Items uit de eerste sublijst worden bijvoorbeeld veel vaker in academische 

teksten gebruikt dan items uit de tweede sublijst, en items uit de tweede sublijst worden 

weer vaker in academische teksten gebruikt dan items uit de derde sublijst. Om deze reden 

lijkt het Webb, Sasao en Ballance nuttiger om de kennis van bepaalde sublijsten van de AWL 

te toetsen in plaats van de AWL in zijn geheel.  

Ten derde is het BNC gebruikt bij het selecteren van items voor de nieuwe versies van 

de VLT, in plaats van de verouderde woordenlijst die bij de voorgaande versies van de VLT 

gebruikt is, om er zeker van te zijn dat de frequentieniveaus van de items goed 
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overeenkomen met het Engels zoals dat vandaag de dag gesproken wordt. Tot slot werd het 

uiterlijk van de toetsitems veranderd, waarvan in Figuur 4 een voorbeeld te zien is.  

 

 boy rent report size station thing 

how big or small something is       

place buses and trains go to       

young man       

 
Figuur 4. Voorbeeld van een toetsitem uit de nieuwe versie van de VLT 
 

  De twee nieuwe versies van de VLT zijn afgenomen bij 250 leerders van het Engels als 

vreemde taal, afkomstig uit Japan, Spanje en China. De participanten hadden een door 

henzelf gerapporteerd ERK-niveau van C2 (3.2%), C1 (9.7%), B2 (22.6%), B1 (61.3%) en A2 

(3.2%). De toetsscores van de participanten werden middels het Rasch-model geanalyseerd 

om de betrouwbaarheid en de constructvaliditeit van de toets te onderzoeken. Met een 

Rasch reliability van 0.96 hebben beide versie van de vernieuwde VLT een goede 

betrouwbaarheid.  

  De constructvaliditeit van de VLT werd op dezelfde manier onderzocht als bij het 

onderzoek van Beglar (2010) naar de validiteit van de VST. Opnieuw werd nagegaan of de 

gemiddelde moeilijkheidsgraad van de items per frequentieband zou stijgen, zoals de 

verwachting was. Uit een One-way ANOVA met een Tukey’s post-hoc test bleken alleen de 

1e en 2e frequentieband significant van elkaar en van de rest van de frequentiebanden te 

verschillen. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de gemiddelde 

moeilijkheidsgraden van de items uit de 3e, 4e en 5e frequentieband. De onderzoekers 

schreven deze bevinding toe aan het feit dat de proefpersonen het Engels als vreemde taal 

leerden (en niet als tweede taal), waardoor het effect van woordfrequentie op 

verwervingsvolgorde mogelijk minder duidelijk zichtbaar is. Toch is het opvallend dat er 

zowel in het onderzoek van Beglar, als in dat van Gyllstad, Dolmans en Webb et al., geen 

invloed van frequentie op de moeilijkheid van laagfrequente toetsitems gevonden is.   
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2.3.4 WTN-Academisch 
 
Gelijk aan het academische onderdeel van de VLT, heeft Linger (2017) voor de WTN een 

apart onderdeel ontwikkeld dat de academische woordenschat van leerders toetst. Bij het 

ontwikkelen van de zogenaamde ‘WTN-Academisch’ is gebruik gemaakt van de enige 

Nederlandstalige academische woordenlijst, uitgegeven in het boek ‘Wijze Woorden’ 

(Giezenaar & Schouten, 2002). Het corpus waarop deze woordenlijst gebaseerd is bestaat uit 

ruim 1,4 miljoen woorden uit academische teksten voor eerste- en tweedejaars studenten 

aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en (populair-)wetenschappelijke artikelen uit de 

wetenschapsbladen van de Volkskrant en NRC Handelsblad. De woordenlijst is omgevormd 

tot een woordfamilielijst, omdat de originele versie van de WTN ook gebruik maakt van een 

woordfamilielijst en de doelgroep van de WTN-Academisch bestaat uit gevorderde leerders 

van wie aangenomen wordt dat zij alle leden van een woordfamilie kunnen herkennen als de 

stam bekend is (Linger, 2017). Nadat de woordfamilies gevormd waren en de woorden die 

reeds in de WTN-lijst voorkwamen verwijderd waren, telde de academische woordenlijst in 

totaal 376 woordfamilies.  

  Naderhand zijn willekeurig 26 items uit de woordenlijst geselecteerd waarbij 

toetsitems in de vorm van meerkeuzevragen geconstrueerd werden. De itemconstructie 

voor de WTN-Academisch gebeurde op vrijwel dezelfde manier als de itemconstructie voor 

de originele WTN: voor elk item werden een contextzin en vier antwoordopties 

geconstrueerd. Alle contextzinnen en antwoordopties zijn met de 3000 meest frequente 

woorden van het Nederlands geformuleerd om de toetsitems voor de leerders zo begrijpelijk 

mogelijk te maken. Een voorbeeld van een toetsitem uit de WTN-Academisch is 

weergegeven in Figuur 5.  

 

Het is cursief gedrukt.  

    a. in een felle kleur 

    b. in grote letters 

    c. met een lijn eronder 

    d. met schuine letters 
 

 

Figuur 5. Voorbeeld van een toetsitem uit de WTN-Academisch 
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 De WTN-Academisch is nog niet gevalideerd, maar er zijn wel al een aantal 

discussiepunten bij het toetsen van de academische woordenschat waarmee rekening 

gehouden moet worden bij het ontwikkelen van de uiteindelijke versie van de WTN-Plus en 

de WTN-Academisch. Zoals in de vorige subparagraaf al aangegeven is, hebben Webb, Sasao 

en Ballance (2017) ervoor gekozen om het onderdeel waarin de academische woordenschat 

getoetst wordt niet op te nemen in de vernieuwde versies van de VLT. De reden hiervoor 

was dat niet alle woorden uit de Academic Word List even nuttig zijn om te kennen. Deze 

beslissing komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek van Hyland en Tse (2007), 

waaruit blijkt dat lang niet alle woorden uit de AWL in alle verschillende disciplines evenveel 

gebruikt worden, en dat de betekenis van de woorden uit de AWL veel varieert afhankelijk 

van het onderzoeksgebied waarin het woord gebruikt wordt. Hyland en Tse suggereren dat 

de AWL niet zo algemeen is als het beweert te zijn en zetten vraagtekens bij de 

veronderstelling dat studenten een algemene academische woordenschat nodig hebben 

voor een academische studie. Zij pleiten dan ook voor meer aandacht voor gespecialiseerde 

woordenschat.   

  Een ander discussiepunt bij het toetsen van de academische woordenschat betreft 

niet zozeer het nut van de academische woorden in een toets als de WTN-Academisch, maar 

wel het nut van de toets zelf.  Omdat het merendeel van de woorden uit ‘Wijze woorden’ 

ook in de 8e tot en met de 14e frequentieband van het Sonar-corpus voorkomt, is het de 

vraag of de WTN-Plus niet automatisch de kennis van de academische woorden meet. Uit 

onderzoek van Nizonkiza en van Dyk (2015) naar de mate waarin woordenschatomvang van 

belang is voor academische geletterdheid bij Zuid-Afrikaanse studenten, is bijvoorbeeld 

gebleken dat de scores op het academische onderdeel van de VLT sterk correleert met de 

scores op de rest van de VLT (p < .001). Als ook voor de scores op de WTN-Academisch en de 

WTN-Plus geldt dat deze sterk met elkaar correleren, kan de kennis van de academische 

woorden wellicht net zo goed getoetst worden door enkel de WTN-Plus af te nemen.   

 

2.4 Onderzoeksvragen 
 

Voor dit onderzoek wordt ten eerste de WTN-Plus, een woordenschattoets voor gevorderde 

NT2-leerders, ontwikkeld. Daarvoor worden 91 toetsitems met woorden uit de 8e tot en met 

de 14e frequentieband van het Sonar-corpus geconstrueerd. Vervolgens wordt de toets 
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afgenomen bij NT2-leerders en moedertaalsprekers van het Nederlands waarna de toets 

geanalyseerd wordt op validiteit en betrouwbaarheid. Omdat de WTN-Academisch nog niet 

gevalideerd is, wordt ook deze toets bij NT2-leerders en moedertaalsprekers van het 

Nederlands afgenomen en op validiteit en betrouwbaarheid geanalyseerd.  

 Omdat woordenschatomvangtoetsen berusten op het idee dat hoogfrequente 

woorden eerder verworven worden dan laagfrequente woorden, is het van belang dat de 

items uit lagere frequentiebanden moeilijker zijn dan items uit hogere frequentiebanden. 

Het is echter de vraag of frequentie nog invloed heeft op de verwervingsvolgorde van 

laagfrequente woorden, aangezien de frequenties van de laagfrequente woorden onderling 

niet meer zoveel verschillen als bij de hoogfrequente woorden en uit een aantal 

onderzoeken is gebleken dat de gemiddelde moeilijkheidsgraden van de items uit lage 

frequentiebanden niet significant van elkaar verschillen. Het is dan de vraag of een 

dergelijke toets de woordenschatomvang goed kan inschatten.  

  In dit onderzoek wordt daarom de invloed van woordfrequentie op de moeilijkheid 

van de items onderzocht. Op deze manier kan worden achterhaald tot welke frequentieband 

frequentie daadwerkelijk voorspellend is voor de verwervingsvolgorde van woorden en kan 

vervolgens aan de hand van de resultaten bepaald worden of het al dan niet mogelijk is om 

de totale woordenschatomvang van cursisten te meten door woorden uit de 8e tot en met 

de 14e frequentieband te toetsen.  

  Tot slot wordt de relatie tussen scores op de WTN-Plus en scores op de WTN-

Academisch onderzocht om te zien of het aantal bekende academische woorden toeneemt 

naarmate het aantal bekende laagfrequente woorden toeneemt. Als er een sterke correlatie 

tussen scores op de WTN-Plus en scores op de WTN-Academisch blijkt te zijn, zou het nut 

van een toets voor de academische woordenschat heroverwogen moeten worden.  

  De onderzoeksvragen van dit onderzoek luiden als volgt: 

1. Zijn de WTN-Plus en de WTN-Academisch betrouwbare en valide instrumenten om de 

receptieve woordenschatomvang en de kennis van academische woorden bij gevorderde 

NT2-leerders te meten?  

2. Heeft woordfrequentie invloed op de moeilijkheid van de items?  

3. Is er een relatie tussen scores op de WTN-Plus en scores op de WTN-Academisch? 
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De verwachting is dat zowel voor de WTN-Plus als voor de WTN-Academisch een goede 

betrouwbaarheid en validiteit gevonden wordt. Daarnaast wordt verwacht dat uit de 

toetsscores op de WTN-Plus en de WTN-Academisch blijkt dat moedertaalsprekers hoger 

scoren dan tweedetaalleerders, die hoger scoren naarmate ze in een hoger cursusniveau 

zitten, en wordt op basis van eerdere onderzoeken naar de VST, de VLT en de WTN verwacht 

dat woordfrequentie geen invloed heeft op de moeilijkheid van de items. Tot slot zullen de 

toetsscores op de WTN-Plus naar verwachting sterk correleren met de toetsscores op de 

WTN-Academisch.  

  Het volgende hoofdstuk beschrijft hoe de toetsitems van de WTN-Plus geconstrueerd 

zijn. Daarnaast wordt er besproken hoe de WTN-Plus en de WTN-Academisch bij een groep 

NT2-cursisten van niveau B2 en C1 en een groep Nederlandse studenten afgenomen zijn en 

middels welke analyses de drie onderzoeksvragen naderhand beantwoord worden.  
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3. Methode 
 

In het voorgaande hoofdstuk is bepaald dat er voor de WTN-Plus toetsitems van lemma’s uit 

de 8e tot en met de 14e frequentieband van het Sonar-corpus worden opgesteld. Paragraaf 

3.1 van het huidige hoofdstuk wijdt zich aan de constructie van deze toetsitems en de 

lemmalijst die daarvoor nodig is. In paragraaf 3.2 wordt beschreven bij welke participanten 

en volgens welke procedure de WTN-Plus en de WTN-Academisch afgenomen zijn. Tot slot 

gaat paragraaf 3.3 in op de statistische analyses waarmee de kwaliteit van de toetsen 

onderzocht wordt.  

 

3.1 Ontwikkeling van de toets 
 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkeling van de WTN-Plus. Daarbij wordt in de eerste 

subparagraaf een korte beschrijving van het Sonar-corpus gegeven, waarna besproken 

wordt hoe de lemmalijst uit het Sonar-corpus opgesteld is. Vervolgens wordt in de tweede 

subparagraaf een overzicht gegeven van alle keuzes die gemaakt zijn bij het construeren van 

de toetsitems.  

 

3.1.1 Constructie van de lemmalijst 

 

Voor het ontwikkelen van de WTN-Plus is de lemmalijst van het Sonar-corpus gebruikt. Het 

Sonar-corpus (Oostdijk et al., 2013) is een corpus dat uit ruim 500 miljoen woorden uit 

Nederlandstalige, geschreven teksten bestaat. Bijna twee derde van de woorden uit het 

corpus is afkomstig uit Vlaamse teksten; de rest van de woorden komt uit Nederlandse 

teksten of heeft een onbekende afkomst. Daarnaast bestaat ongeveer 65 procent van de 

teksten in het corpus uit gedrukte teksten en ongeveer 35 procent uit digitale teksten. Veruit 

de meeste teksten in het corpus zijn geschreven om gelezen te worden; slechts een klein 

deel van de teksten (5,4 procent) is geschreven om voorgelezen of uitgesproken te worden, 

zoals de teksten van een autocue. Andere voorbeelden van tekstsoorten die voor het corpus 

gebruikt zijn, zijn boeken, kranten, blogs, brochures en ondertitels. Er werden alleen teksten 

gebruikt die in het jaar 1954 of later verschenen zijn.  
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 De lemmalijst die bij het ontwikkelen van de WTN-Plus gebruikt werd, bestond uit de 

30.000 meest frequente lemma’s uit het corpus. Omdat het wegens technische problemen 

niet mogelijk was om een frequentielijst van enkel het Nederlandse deel van het corpus op 

te stellen, waren de lemma’s afkomstig uit zowel Vlaamse als Nederlandse teksten. De 

lemmalijst is overgenomen in Excel en handmatig opgeschoond. Leestekens, cijfers, 

eigennamen, afkortingen, buitenlandse woorden (die geen cognaten in het Nederlands zijn) 

en zogenaamde marginale woorden (zoals aaah, haha en pfff) zijn hierbij uit de lijst 

verwijderd. Vervolgens zijn alle woorden vanaf de 8e frequentieband gekopieerd en in een 

ander Excel-bestand geplaatst. Deze woorden zijn vergeleken met de woordfamilies uit de 1e 

tot en met de 7e frequentieband van het CGN die voor de originele versie van de WTN 

gebruikt zijn (Fieret, 2014). Omdat de originele WTN al de kennis van deze woorden toetst, is 

het niet nodig om de woorden opnieuw in de frequentielijst voor de WTN-Plus op te nemen. 

Tot slot is de lijst opgedeeld in 7 frequentiebanden van 1000 lemma’s. 

 

3.1.2 Constructie van de toetsitems 
 

Na het opschonen van de lemmalijst en het verdelen van de lijst in 7 frequentiebanden, zijn 

er willekeurig 13 doelwoorden uit elke frequentieband geselecteerd waarbij toetsitems 

geconstrueerd zijn. Na de pilot worden de slechtst functionerende toetsitems uit de toets 

verwijderd. Als uit de resultaten op de tweede onderzoeksvraag blijkt dat woordfrequentie 

invloed heeft op de moeilijkheid van de items, worden er per frequentieband 3 items 

verwijderd zodat de uiteindelijk versie van de WTN-Plus 10 toetsitems per frequentieband 

bevat. Als dat niet het geval is, worden de slechtst functionerende toetsitems, onafhankelijk 

van hun frequentie, uit de toets verwijderd waarna de toets uit een grote groep 

laagfrequente woorden bestaat.  

  Alleen werkwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en 

bijwoorden zijn uit de lijst geselecteerd. Samenstellingen zijn niet geselecteerd indien de 

samenstelling opgebouwd was uit twee bestaande woorden waarvan de betekenis direct 

gerelateerd is aan de betekenissen van deze twee woorden (zogenaamde transparante 

samenstellingen) én als de twee woorden uit de samenstelling beide afkomstig waren uit de 

1e tot en met de 7e frequentieband van de woordfamilielijst uit het CGN. In dat geval worden 

deze woorden immers al door de WTN getoetst en hoeven ze niet nogmaals in de WTN-Plus 
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getoetst te worden. Om deze reden is het willekeurig geselecteerde woord ‘huurwoning’ 

bijvoorbeeld vervangen voor een ander woord.  

  Van alle 91 doelwoorden die in totaal geselecteerd zijn, zijn toetsitems in de vorm 

van meerkeuzevragen geconstrueerd. Allereerst is voor elk doelwoord een korte, niet-

pregnante contextzin opgesteld. Dit houdt in dat de contextzin waarin het woord staat zelf 

weinig betekenis draagt en de betekenis van het doelwoord niet weggeeft. De contextzin 

diende geformuleerd te worden in zo hoogfrequent mogelijke woorden en idealiter te 

bestaan uit de meest frequente omgeving van het doelwoord. Daarvoor is met name 

OpenSoNaR gebruikt, een online zoeksysteem voor het SoNaR-corpus waarin middels ‘n-

grammen’ kan worden nagegaan met welke andere woorden het doelwoord regelmatig 

voorkomt. Via dit zoeksysteem is bij het doelwoord ‘adembenemend’ de contextzin ‘Het 

boek is adembenemend’ opgesteld, omdat uit OpenSoNaR bleek dat het bijvoeglijk 

naamwoord ‘adembenemend’ vaak samengaat met het zelfstandig naamwoord ‘boek’.  

  Na de selectie van de doelwoorden zijn er voor elk doelwoord vier antwoordopties 

geformuleerd. Bij het formuleren van de antwoordopties zijn bijna altijd de 3000 meest 

frequente lemma’s uit het Sonar-corpus gebruikt om er zeker van te zijn dat leerders de 

antwoordopties begrijpen. Woorden uit de 1e tot en met de 3e frequentieband worden in de 

Vocabulary Levels Test namelijk beschouwd als hoogfrequente woorden en worden bij 

gevorderde tweedetaalleerders van niveau B2 en C1 als bekend verondersteld. Alleen de 

woorden ‘bril’, ‘wc’, ‘knippen’, ‘vervelend’, ‘smal’ en ‘schoonmaken’ behoorden niet tot de 

3000 meest frequente lemma’s van het Sonar-corpus, maar wel tot de 2000 meest 

frequente lemma’s van het CGN, en zijn daarom toch in de antwoordopties gebruikt. De 

woorden ‘metaal’ en ‘ijzer’ waren zowel in het Sonar-corpus als het CGN niet frequent 

genoeg, maar zijn toch in de antwoordopties gebruikt omdat er geen frequenter synoniem 

van deze woorden bestaat.  

  Allereerst is de juiste antwoordoptie geformuleerd. Deze kon bestaan uit een 

synoniem van het doelwoord of een korte beschrijving van het doelwoord. Zo is voor het 

doelwoord ‘profijt’ het synoniem ‘voordeel’ als juiste antwoordoptie opgenomen, en voor 

het doelwoord ‘fiasco’ de beschrijving ‘iets wat helemaal fout is gegaan’ als juiste 

antwoordoptie opgenomen. De juiste antwoordopties zijn opgesteld met behulp van het 

‘Van Dale Pocketwoordenboek NT2’ (Verburg & Stumpel, 2006) en de website encyclo.nl 
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waarop Nederlandstalige begrippen met bijbehorende definities uit verschillende 

woordenlijsten op het internet samen worden gebracht. 

  Vervolgens zijn voor elk doelwoord drie afleiders geformuleerd. De afleiders zijn van 

hetzelfde woordsoort als het doelwoord en passen grammaticaal en semantisch in de 

contextzin. Bovendien is er geprobeerd om afleiders te gebruiken die betekenis delen met 

elkaar en met de juiste antwoordoptie. Bij het bedenken van deze semantisch gerelateerde 

afleiders is onder andere gebruik gemaakt van Cornetto (Vossen et al., 2013). Dit is een 

lexicaal-semantische databank voor het Nederlands waarin middels de functies ‘Hierarchy’ 

en ‘Synset Visualisation’ kan worden nagegaan welke relaties er tussen woorden bestaan. 

Tevens zijn de ‘n-grammen’ in OpenSoNaR gebruikt om te zien welke woorden er naast het 

doelwoord vaak in de contextzin voorkomen.  

 Indien de juiste antwoordoptie bestaat uit een synoniem van het doelwoord, bestaan 

de drie afleiders uit drie gerelateerde woorden. Zo zijn voor het doelwoord ‘profijt’ (‘hij 

heeft er profijt van’) de drie afleiders ‘plezier’, ‘last’ en ‘spijt’ opgesteld. Als de correcte 

antwoordoptie bestaat uit een beschrijving van het doelwoord, bestaan de afleiders ook uit 

beschrijvingen van drie woorden gerelateerd aan het doelwoord. Deze gerelateerde 

woorden bestaan zoveel mogelijk uit laagfrequente woorden, zodat de juiste antwoordoptie 

niet te veel opvalt tussen de rest van de antwoordopties. Voor het doelwoord ‘fiasco’ (‘het 

was een fiasco’) zijn bijvoorbeeld de drie afleiders ‘een groot gevaar voor iets anders’ 

(beschrijving van ‘bedreiging’), ‘een grote groep criminelen’ (beschrijving van ‘bende’) en 

‘iets wat niet geaccepteerd wordt’ (beschrijving van ‘schande’) opgesteld.  

  Zoals bij de oorspronkelijke WTN zijn na het construeren van de toetsitems de 

antwoordopties op alfabetische volgorde gezet zodat er geen systeem in de goede 

antwoorden te herkennen is. Daarnaast is het doelwoord in de contextzin dikgedrukt wat 

duidelijk maakt van welk woord de betekenis gevraagd wordt. Het doelwoord wordt niet in 

hoofdletters vooraan de contextzin geplaatst, zoals bij de VST is gedaan (zie Figuur 1), omdat 

dat bij de originele WTN ook niet gedaan is en omdat een extra woord in het toetsitem extra 

leeswerk voor de participanten zou opleveren. Een voorbeeld van een toetsitem is 

weergegeven in Figuur 6. 
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Dat is een pseudoniem.  

    a. andere naam dan iemands echte naam 

    b. lelijk woord om iemand pijn te doen 

    c. taal die mensen in een bepaald gebied spreken 

    d. woord of groep woorden dat korter gemaakt is 
 

Figuur 6. Voorbeeld van een toetsitem uit de WTN-Plus 
 

 Vervolgens zijn de toetsitems door een taalkundige bekeken en van commentaar voorzien, 

en zijn de toetsitems aan drie moedertaalsprekers van het Nederlands voorgelegd. Aan de 

hand van het commentaar en de fouten die de moedertaalsprekers maakten, zijn de 

toetsitems meerdere malen aangepast. Tot slot zijn alle items in willekeurige volgorde in een 

Word-document geplaatst. Het in willekeurige volgorde aanbieden van de toetsitems maakt 

de kans kleiner dat de toetsitems van de laatste frequentiebanden slechter gemaakt worden 

doordat deze aan het eind van de toets gegeven worden wanneer participanten 

mogelijkerwijs minder concentratie hebben of gedemotiveerd zijn door het aantal items dat 

ze niet kennen. De 117 toetsitems van de WTN-Plus en de WTN-Academisch samen zijn 

opgenomen in Bijlage 1.  

 

3.2 Afname van de toetsen 
 

In deze paragraaf wordt het verloop van de toetsafname beschreven. De eerste 

subparagraaf gaat in op de participanten bij wie de WTN-Plus en de WTN-Academisch 

afgenomen zijn. De tweede subparagraaf geeft een beschrijving van de procedure waarmee 

de toetsen afgenomen zijn.  

 

3.2.1 Participanten 
 

Aan dit onderzoek hebben in totaal 67 participanten deelgenomen. Deze groep 

participanten bestond uit 29 tweedetaalleerders van het Nederlands en 38 

moedertaalsprekers van het Nederlands, met een leeftijd variërend van 18 tot 60 jaar (M = 

24.01, SD = 7.13). Het aantal maanden dat de tweedetaalleerders Nederlands leren 

varieerde van 11 tot 72 maanden (M = 25.41, SD = 17.23). De moedertalen van de 
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tweedetaalleerders waren als volgt: Arabisch(19), Russisch(4), Duits(1), Spaans(1), Thais(1), 

Indonesisch(1), Perzisch(1) en Turks(1). De tweedetaalleerders zijn hoogopgeleide cursisten 

die deelnamen aan een NT2-cursus bij VU-NT2, uitgezonderd van één student die een 

bachelor aan de VU volgde. 10 cursisten volgden een cursus naar niveau B2, 10 cursisten 

volgden een cursus naar B2+ en 8 cursisten volgden een cursus naar niveau C1. 

  De moedertaalsprekers van het Nederlands waren allen eerstejaars 

bachelorstudenten van de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam. Zes moedertaalsprekers van het Nederlands hadden naast het 

Nederlands nog een andere moedertaal, namelijk Spaans(2), Italiaans (1), Engels(1), Pools(1) 

en Frans(1). In Tabel 2 wordt een overzicht van de participanten gegeven.  

 

Tabel 2. Aantal participanten per groep 

 N 

Moedertaalsprekers 38 

Tweedetaalleerders 29 

 Cursus naar B2 10 

 Cursus naar B2+ 10 

 Cursus naar C1 8 

 Internationaal student 1 

Totaal 67 

 

3.2.2 Procedure 
 

In maart 2018 is er met VU-NT2 contact opgenomen om hen te informeren over het 

onderzoek en te vragen naar hun bereidheid om mee te werken aan het onderzoek. 

Uiteindelijk zijn de toetsen op 5 dagdelen in april en mei 2018 afgenomen. De toetsafname 

gebeurde door de onderzoeker tijdens reguliere lestijden in het lokaal waarin op dat 

moment lesgegeven werd of voorafgaand aan of na afloop van een les in een ander lokaal. 

Allereerst werden de participanten gevraagd om de informatiebrief over het onderzoek te 

lezen, het toestemmingsformulier te ondertekenen (opgenomen in Bijlage 2), en een 

vragenlijst over hun achtergrond in te vullen (opgenomen in Bijlage 3). 
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  Vervolgens werden de toetsen op papier uitgedeeld en werd door de onderzoeker 

een korte uitleg gegeven. De toetsen werden op papier afgenomen zodat de 

beschikbaarheid van computers of computerlokalen het onderzoek niet zou bemoeilijken of 

vertragen. De participanten hadden maximaal 60 minuten de tijd om beide toetsen te 

maken. Voor de cursisten van de cursus naar niveau B2 is ervoor gekozen om een 

aangepaste versie van de WTN-Plus af te nemen waarin de woorden uit de 12e, 13e en 14e 

frequentieband weggelaten zijn, nadat bleek dat de volledige toets door cursisten van de 

cursus naar niveau B2+ al erg lastig gevonden werd.  

  Nadat alle participanten hun toetsen afgemaakt en ingeleverd hadden, werden de 

toetsen handmatig door de onderzoeker nagekeken en werden de toetsscores in een Excel-

bestand genoteerd. De scores van de participanten werden op een later moment aan hun 

docent en aan henzelf doorgegeven zodat de participanten inzicht konden krijgen in hun 

(academische) woordenschatomvang. Op basis van de resultaten op de toetsen is de 

kwaliteit van de toetsen geanalyseerd.  

 

3.3 Analyse van de toetsen 
 

Nadat de WTN-Plus en de WTN-Academisch bij tweedetaalleerders en moedertaalsprekers 

van het Nederlands afgenomen zijn, worden de resultaten op de toetsen geanalyseerd. Met 

deze resultaten kunnen de drie onderzoeksvragen beantwoord worden. De tweede 

onderzoeksvraag, betreffende de invloed van woordfrequentie op de moeilijkheid van de 

toetsitems, wordt beantwoord met een One-way ANOVA. Middels deze statistische test 

wordt onderzocht of de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de items verschilt tussen de 7 

frequentiebanden. De derde onderzoeksvraag, aangaande de relatie tussen de scores op de 

WTN-Plus en de WTN-Academisch, wordt onderzocht met de Pearsons correlatiecoëfficiënt.  

  De eerste onderzoeksvraag betreft de validiteit en de betrouwbaarheid van WTN-

Plus en de WTN-Academisch, en wordt beantwoord aan de hand van een uitvoerige 

toetsanalyse. Bij deze toetsanalyse komen alle aspecten van validiteit uit paragraaf 2.2.1 aan 

bod, alsmede de betrouwbaarheid van de toetsen. De toetsanalyse wordt op twee 

verschillende manieren gedaan, namelijk volgens de Klassieke testtheorie en volgens de 

Item-responstheorie. Beide theorieën worden in de volgende twee subparagrafen verder 

toegelicht.  
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3.3.1 Klassieke testtheorie 
 

Een bekende en veelgebruikte theorie om de kwaliteit van toetsen te beoordelen is de 

Klassieke Testtheorie (Classical Test Theory; CTT). Met de CTT kan de betrouwbaarheid van 

de gehele toets en de afzonderlijke toetsitems beoordeeld worden. De CTT is gebaseerd op 

het idee dat een geobserveerde score (X) op een toets in werkelijkheid bestaat uit een ware 

score (T) en een meetfout (E) die optreedt doordat niet alle factoren die op een meting van 

invloed zijn in de hand gehouden kunnen worden. De formule die hierbij hoort, luidt als 

volgt:  

 

  𝑋 = 𝑇 + 𝐸 

 
Als een toets honderd procent betrouwbaar zou zijn, dan zou de geobserveerde score 

volledig overeenkomen met de ware score. Dit is echter nooit het geval. Om de ware score 

en daarmee de betrouwbaarheid van de toets te achterhalen, zou de test in theorie een 

groot aantal keer bij dezelfde persoon onder exact dezelfde omstandigheden afgenomen 

moeten worden, om vervolgens van de geobserveerde scores het gemiddelde te bepalen. In 

de praktijk is dit echter niet mogelijk en wordt vaak de mate van samenhang tussen de 

toetsitems als maat voor betrouwbaarheid gebruikt. Voorbeelden van coëfficiënten die een 

schatting geven van de betrouwbaarheid van een toets als geheel, zijn de KR20 en de 

Cronbachs alfa. Voor de WTN-Plus en de WTN-Academisch wordt de Cronbachs alfa 

berekend.  

  Naast de betrouwbaarheid van de gehele toets worden de toetsitems afzonderlijk 

geanalyseerd. De technische kwaliteit van de toetsitems wordt gezien als onderdeel van de 

constructvaliditeit en wordt in kaart gebracht met p-, a- en Rir-waarden. De p-waarde staat 

voor de moeilijkheid van een toetsitem en wordt berekend door het aantal personen dat het 

item goed beantwoord heeft te delen door het totale aantal personen dat het item heeft 

gemaakt. Daarnaast worden de a-waarden van afleiders berekend door het aantal personen 

dat een afleider van een toetsitem gekozen heeft te delen door het totale aantal personen 

dat het toetsitem gemaakt heeft. Met de a-waarde wordt de ‘aantrekkelijkheid’ van de 

afleiders aangegeven. Tot slot wordt nagegaan of een toetsitem hetzelfde meet als de 

gehele toets door te kijken naar de correlatie tussen de itemsscore en de toetsscore (minus 
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het betreffende item). Daarvoor wordt de zogenaamde Rir-waarde (item-restcorrelatie) 

berekend die tussen de -1 en de 1 kan liggen. De Rir-waarde is negatief als personen die hoog 

scoren op de toets juist laag scoren op de betreffende toetsitem, en positief als personen die 

hoog scoren op de toets ook hoog scoren op de toetsitem.  

In hoofdstuk 4 worden de Cronbachs alfa van de toets en de p-, a- en Rir-waarden van 

alle items berekend met behulp van het programma IBM SPSS, waarmee slecht 

functionerende toetsitems in kaart kunnen worden gebracht.  

 

3.3.2 Item-responstheorie  
 

Een andere theorie waarmee toetsen geanalyseerd kunnen worden, is de Item-

responstheorie (IRT). In tegenstelling tot de CTT, werkt de IRT niet met betrouwbaarheid en 

ware scores, maar met kansen en vaardigheidsniveaus. De IRT veronderstelt dat 

participanten met een grote vaardigheid een grotere kans hebben om een toetsitems juist te 

beantwoorden dan participanten met een lage vaardigheid. Het doel van IRT is dan ook om 

op basis van de score van participanten op toetsitems, de vaardigheid van participanten in te 

schatten en te plaatsen op een continuüm waarop participanten met de minste vaardigheid 

onder liggen en participanten met de meeste vaardigheid boven liggen (Ockey, 2012). 

  Een bekend IRT-model is het Rasch-model, dat stelt dat de kans op een juist 

antwoord afhangt van het vaardigheidsniveau van de participant en de moeilijkheidsgraad 

van het toetsitem. Bij het Rasch-model worden het vaardigheidsniveau van de participant en 

de moeilijkheidsgraad van de toetsitem op hetzelfde continuüm geplaatst. Hoe hoger 

iemands vaardigheid ten opzichte van de moeilijkheid van het item in het continuüm ligt, 

des te hoger is de kans op een correct antwoord. Als de vaardigheid van een participant op 

dezelfde plaats als de moeilijkheid van het toetsitem in het continuüm ligt, dan is er een 

kans van precies 0.5 dat dit toetsitem door deze participant correct beantwoord wordt. Het 

Rasch-model dat hierbij hoort, wordt in de onderstaande formule weergegeven.  

 

𝐾𝑎𝑛𝑠 𝑜𝑝 𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑤𝑜𝑜𝑟𝑑 =
exp(𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡−𝑚𝑜𝑒𝑖𝑙𝑖𝑗𝑘ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚)

1+ exp(𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡−𝑚𝑜𝑒𝑖𝑙𝑖𝑗𝑘ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚)
  

 

Een voordeel van de IRT ten opzichte van de CTT is dat het vaardigheidsniveau van de 

participant onafhankelijk van de toets vastgesteld wordt. Bij de CTT is de ware score 
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toetsspecifiek: de score is geen eigenschap van de participant zelf maar hangt af van de 

inhoud van de toets. Bij de IRT wordt daarentegen een schatting gemaakt van het 

vaardigheidsniveau van de participant dat niet afhangt van de inhoud van de toets, wat het 

mogelijk maakt om scores van participanten te vergelijken, ook als ze verschillende toetsen 

gemaakt hebben (Verhelst, 1993). Een ander voordeel van de IRT is de zogenaamde 

steekproefonafhankelijkheid. Bij de CTT, waarin spreidingsmaten zoals variantie gebruikt 

worden om de betrouwbaarheid van een toets vast te stellen, wordt altijd aan een bepaalde 

populatie gerefereerd. Dit houdt in dat de betrouwbaarheid van een toets alleen geldt voor 

de toets in deze specifieke populatie (Verhelst, 1993). De IRT is daarentegen ontwikkeld 

zonder enige referentie aan een populatie, waardoor de moeilijkheidsgraad van de 

toetsitems onafhankelijk van de participanten vastgesteld wordt.   

In hoofdstuk 4 wordt de technische kwaliteit van de toetsitems uit de WTN-Plus en 

de WTN-Academisch onderzocht aan de hand van de ‘item fit statistics’, waarmee 

aangegeven wordt in hoeverre de data overeenstemmen met het Rasch-model. Daarnaast 

wordt met de ‘item strata’ onderzocht in hoeveel statistisch verschillende 

moeilijkheidsniveaus de items onder te verdelen zijn (representativiteit), en wordt met de 

‘person strata’ onderzocht in hoeveel statistisch verschillende vaardigheidsniveaus de 

participanten onder te verdelen zijn (responsiviteit). De ‘item fit statistics’, de ‘item strata’ 

en de ‘person strata’ worden met behulp van het programma Facets berekend.   
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4. Resultaten 
 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de WTN-Plus en de WTN-Academisch tot stand 

zijn gekomen, hoe deze toetsen bij een groep participanten afgenomen zijn en hoe de 

toetsscores vervolgens geanalyseerd zijn. In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de 

analyse van de twee toetsen gepresenteerd. Paragraaf 4.1 beschrijft de resultaten met 

betrekking tot de eerste onderzoeksvraag: “Zijn de WTN-Plus en de WTN-Academisch 

betrouwbare en valide instrumenten om de receptieve woordenschatomvang en de kennis 

van academische woorden bij gevorderde NT2-leerders te meten?” Vervolgens gaat 

paragraaf 4.2 in op de tweede onderzoeksvraag: “Heeft woordfrequentie invloed op de 

moeilijkheid van de items?” Tot slot beschrijft paragraaf 4.3 de resultaten aangaande de 

derde onderzoeksvraag: “Is er een relatie tussen scores op de WTN-Plus en scores op de 

WTN-Academisch?” 

 

4.1 Onderzoeksvraag 1 
 
In deze paragraaf worden de validiteit en de betrouwbaarheid van de WTN-Plus en de WTN-

Academisch beschreven. Daarbij gaat subparagraaf 4.1.1 in op de verschillende aspecten van 

validiteit, en beschrijft subparagraaf 4.1.2 de betrouwbaarheid van de toetsen.  

 

4.1.1 Validiteit 
 
De validiteit van de WTN-Plus en de WTN-Academisch wordt onderzocht op eenzelfde 

manier als in het onderzoek van Beglar (2010) en Webb et al. (2017) gedaan is. Daarbij 

komen enkele aspecten van constructvaliditeit zoals Messick (1989) die vaststelde aan bod 

(inhoudsrelevantie, representativiteit, technische kwaliteit en het substantieve aspect van 

constructvaliditeit), evenals een aspect van validiteit dat door de Medical Outcomes Trust 

Scientific Advisory Committee (1995) opgesteld is (responsiviteit). 

 

Inhoudsrelevantie 

Inhoudsrelevantie verwijst naar de relatie tussen de toetsitems en het construct dat 

gemeten wordt (in dit geval de receptieve kennis van laagfrequente en academische 

woorden). De WTN-Plus en de WTN-Academisch worden beschouwd als representatieve 

afspiegeling van het construct door de zorgvuldige manier waarop de toetsen geconstrueerd 
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zijn. Belangrijk bij de constructie van de WTN-Plus was bijvoorbeeld dat de doelwoorden 

willekeurig geselecteerd zijn uit de 8e tot en met de 14e frequentieband van het Sonar-

corpus, een corpus dat groot genoeg is om een betrouwbare woordenlijst met laagfrequente 

woorden op te kunnen stellen. Daarnaast zijn bij de doelwoorden meerkeuzevragen 

opgesteld waarmee van elk doelwoord dezelfde mate van receptieve kennis in kaart kan 

worden gebracht. Bij het opstellen van de meerkeuzevragen zijn, op een enkele uitzondering 

na, alleen de 3000 meest frequente lemma’s uit het Sonar-corpus gebruikt zodat de 

antwoordopties voor alle cursisten begrijpelijk zijn. Tot slot zijn de WTN-Plus en de WTN-

Academisch bij vier moedertaalsprekers van het Nederlands afgenomen waarna onduidelijke 

items aangepast zijn. 

 
Representativiteit 

Representativiteit betreft de mate waarin een toets gevoelig is voor variaties in het 

construct dat gemeten wordt. Voor een goede representativiteit moet een toets genoeg 

items van verschillende moeilijkheidsgraden bevatten. In Figuur 7 is de zogenaamde ‘item-

person map’ van de WTN-Plus opgenomen, waarin de moeilijkheid van de items tegen de 

vaardigheidsniveaus van de cursisten wordt afgezet. Vaardigere cursisten en moeilijkere 

items worden bovenaan de figuur afgebeeld, waar minder vaardige cursisten en 

makkelijkere items onderaan de figuur worden afgebeeld. In Figuur 7 is te zien dat de 

vaardigheidsniveaus van de participanten vrij goed overeenkomen met de 

moeilijkheidsgraden van de toetsitems. Daarnaast is te zien dat de meeste items rond 0 

logits liggen en dat de rest van de items vooral verspreid liggen tussen -2 en 2 logits, met 

daarboven één item dat duidelijk moeilijker was en daaronder één item dat duidelijk 

makkelijker was dan de rest. Een overzicht van de itemlabels uit de item-person map met de 

bijbehorende toetsitems is in Bijlage 4 opgenomen.      

  De spreiding van de items uit de WTN-Plus is tevens gemeten met de ‘item strata’, 

die het aantal statistisch verschillende moeilijkheidsniveaus van de items weergeeft. Voor 

een goede representativiteit moeten er volgens Smith Jr. (2004) ten minste twee 

verschillende moeilijkheidsniveaus gevonden worden. De ‘item strata’ voor de 91 items uit 

de WTN-Plus was gelijk aan 3.93, wat inhoudt dat er bijna vier verschillende 

moeilijkheidsniveaus van items waren en er dus genoeg spreiding is in de 

moeilijkheidsniveaus van de items.   
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Vaardigere cursisten Moeilijkere items 

5   +          

   |          

   |          

   |          

   |          
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   |          

  ** |          

   |          

  *** |          

3  *** +          

  ** |          
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  ****** |          
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2  ***** + B12-8 B8-2        
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0   * B10-11 B10-7 B11-9 B13-2 B8-10 B8-3 B8-4 B8-5 B9-8 

  ** | B10-8 B11-7 B11-8 B12-1 B12-9 B13-12 B14-9   

  ******** | B11-5 B12-10 B12-11 B13-8 B14-3 B8-7 B8-8 B9-10 B9-9 

  **** | B11-12 B12-5 B14-10 B9-11 B9-2 B9-6    

  ** | B10-2 B13-6 B14-5 B14-8      

-1  * + B10-10 B11-10 B11-6 B8-9 B9-7     

   | B10-3 B12-3 B13-10 B8-6      

   | B9-5         

   | B10-5 B14-13 B14-2       
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-2   + B14-1 B14-7        

   |          

   |          

   |          

   |          

-3   +          

   |          

   |          

   | B11-11         

   |          
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Minder vaardige  
cursisten 

Minder moeilijke items 

* Student CIW  
* Cursist Professioneel Nederlands 
* Cursist Niveau 5 
* Cursist Niveau 4 
 
Figuur 7. Item-person map van de WTN-Plus 
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Ook voor de WTN-Academisch is een item-person map opgesteld en opgenomen in Figuur 8. 

Hierin is te zien dat de vaardigheidsniveaus van de cursisten wederom redelijk goed 

overeenkomen met de moeilijkheidsgraden van de items. Daarnaast liggen de items uit de 

WTN-Academisch verspreid tussen -3 en 3 logits, met daartussen redelijk wat gaten. Dit 

komt waarschijnlijk doordat de WTN Academisch slechts uit 26 items bestaat. De ‘item stata’ 

is gelijk aan 5.25, wat inhoudt dat de items in vijf statistisch verschillende 

moeilijkheidsniveaus te verdelen zijn. Deze waarde duidt op een goede representativiteit.  

 

Vaardigere cursisten Moeilijkere items 

4   +     

   |     

   |     

   |     

  * |     
3   +     

   | ACA-13    

  *** |     

   |     

  ***** | ACA-16    
2   + ACA-1    

  ******* |     

  ********** | ACA-2    

   |     

  ********** | ACA-24    
1  ****** + ACA-17    

  *** | ACA-14 ACA-8   

  * |     

  * |     

  *** | ACA-21 ACA-23   
0  ** + ACA-15    

  ** | ACA-19 ACA-3 ACA-5  
  * | ACA-4    

  *** | ACA-12 ACA-26 ACA-6 ACA-9 

  *** | ACA-7    
-1   + ACA-11 ACA-20   

  **** | ACA-18 ACA-25   

   |     

  ** | ACA-22    

   |     
-2   +     

   |     

   |     

   |     

   | ACA-10    
-3   +     

        

Minder vaardige cursisten Minder moeilijke items 

* Student CIW  
* Cursist Professioneel Nederlands 
* Cursist Niveau 5 
* Cursist Niveau 4 
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Figuur 8. Item-person map van de WTN-Academisch 
 

Technische kwaliteit: WTN-Plus 

De technische kwaliteit van de toetsitems uit de WTN-Plus is zowel middels de Klassieke 

testtheorie (CTT) als middels de Item-responsetheorie (IRT) geanalyseerd. In totaal waren er 

25 items die niet aan de eisen van de CTT en/of de IRT voldeden en daarom verwijderd 

zouden moeten worden. Deze slecht functionerende items worden in Tabel 3 weergegeven. 

In deze subparagraaf worden beide analyses besproken.  

 

Tabel 3. Slecht functionerende items uit de WTN-Plus per frequentie 

 Freq. band 8 9 10 11   12 13 14 

CTT item competitief verpleger ondubbelzinnig unicum  wettigen bespoedigen 

 Rir-waarde 0.179 0.141 0.064 -0.038  0.040 0.116 

 p-waarde 0.903 0.947 0.930 0.912  0.877 0.930 

 Infit ZStd 0.100 0.300 0.600 1.400  1.600 0.500 

         

 item  profijt  ananas  zweem  

 Rir-waarde  0.077  -  0.167  

 p-waarde  0.965  1.000  0.140  

 Infit ZStd  -0.100  0.200  -0.400  

IRT item verduren kavel overrompelen   zindelijk  

 Rir-waarde 0.810 0.289 0.721   0.822  

 p-waarde 0.737 0.702 0.667   0.737  

 Infit ZStd -3.000 2.300 -2.900   -2.400  

         

 item  doorzien melancholisch   popelen  

 Rir-waarde  0.777 0.257   0.847  

 p-waarde  0.667 0.772   0.772  

 Infit ZStd  -2.200 2.100   -2.600  

CTT & 

IRT 

item lotgeval vrijzinnig anarchie  rebellie verstrekkend psychedelisch 

Rir-waarde -0.031 0.017 0.195  0.178 -0.008 0.067 

 p-waarde 0.702 0.579 0.544  0.684 0.754 0.561 

 Infit ZStd 4.100 4.300 3.300  2.500 3.000 3.800 

         

 item     affiniteit bevreesd insinuatie 

 Rir-waarde     0.134 -0.024 -0.043 

 p-waarde     0.456 0.842 0.421 

 Infit ZStd     2.700 2.100 5.300        
 

Noot. Problematische waarden zijn vetgedrukt. 
 

De toetsitems zijn allereerst geanalyseerd volgens de CTT. Bij een analyse volgens de CTT 

spelen de Rir-, p- en a-waarden van de items een grote rol. De Rir-waarde van een item geeft 
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het onderscheidingsvermogen van het item weer door de samenhang tussen het item en de 

totale toets (minus het betreffende item) te berekenen, en toont daarmee in hoeverre een 

kandidaat die een item goed beantwoord heeft ook hoog scoort op de toets als geheel en in 

hoeverre een participant die een item fout beantwoord heeft ook laag scoort op de toets als 

geheel. De p-waarde van een item staat voor de moeilijkheid van het item en geeft aan 

hoeveel procent van de participanten de juiste antwoordoptie gekozen heeft. De a-waarde 

geeft aan hoeveel procent van de participanten een bepaalde afleider gekozen heeft.  

  Over het algemeen worden toetsitems met Rir-waarden kleiner dan 0.25 en p-

waarden kleiner dan 0.44 of groter dan 0.90 gezien als middelmatige tot slechte items (Van 

Berkel & Bax, 2006). Deze items moeten herschreven of uit de toets verwijderd worden. 

Items met een negatieve Rir-waarde zouden direct uit de toets verwijderd moeten worden, 

aangezien een negatieve Rir-waarde betekent dat het item beter werd gemaakt door 

participanten met een lage eindscore dan participanten met een hoge eindscore en het item 

goede participanten dus niet van slechte participanten kan onderscheiden. Een overzicht van 

de negen items die niet aan de hiervoor genoemde eisen voldoen en dus verwijderd zouden 

moeten worden, is te vinden in de bovenste rij in Tabel 3. 

  De items ananas, profijt, verpleger, competitief, unicum, wettigen en ondubbelzinnig 

hebben te hoge p-waarden doordat ze bijna door alle participanten goed beantwoord 

werden. Wellicht verklaart het feit dat alle participanten Engels spreken en enkele van deze 

woorden cognaten van het Engels zijn, dat deze woorden eerder verworven worden dan 

andere woorden waardoor deze items bijna altijd goed beantwoord werden. Het woord 

ananas is geen cognaat van het Engels maar wel van het Arabisch, de moedertaal van een 

groot deel van de participanten. Ook dit kan dus verklaren waarom dit item nooit fout 

beantwoord is. Tot slot zou het zo kunnen zijn dat bepaalde woorddelen uit de items 

unicum, wettigen en ondubbelzinnig bij de participanten bekend zijn waardoor het goede 

antwoord makkelijker te achterhalen is.  

 In een verdere analyse zijn de a-waarden van de items die volgens de CTT slecht 

functioneren berekend om te zien hoeveel procent van de proefpersonen voor een bepaalde 

afleider gekozen heeft. Hieruit bleek dat voor alle items de juiste antwoordoptie het vaakst 

gekozen is en de afleiders dus niet kunnen verklaren waardoor deze items slechte Rir- en p-

waarden hebben.  
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  De toetsitems zijn niet alleen middels de CTT geanalyseerd, maar ook middels de IRT. 

Het Rasch-model is een onderdeel van de IRT waarbij de ‘item fit statistics’ aangeven in 

hoeverre de data overeenstemmen met het Rasch-model. Onderfit houdt daarbij in dat de 

data minder voorspelbaar zijn dan het Rasch-model verwacht en geeft aan dat de kwaliteit 

van een item onvoldoende is. Overfit houdt juist in dat de data meer voorspelbaar zijn dan 

het Rasch-model verwacht, en wijst erop dat dit item afhankelijk is van een ander item 

waardoor de betrouwbaarheid van een toets mogelijk te hoog ingeschat wordt.  

  Doorgaans wordt onderfit als een groter probleem beschouwd dan overfit. In veel 

onderzoeken, zoals in dat van Beglar (2010) en Webb et al. (2017), wordt aangenomen dat 

een gestandaardiseerde infit waarde van groter dan +2.0 op onderfit duidt en een 

gestandaardiseerde infit waarde van kleiner dan -2.0 op overfit duidt. Items met een te 

kleine of te grote infit moeten uit de toets verwijderd worden. Een overzicht van de zeven 

items met infit waarden kleiner dan -2.0 of groter dan +2.0 (maar wel met goede Rir- en p-

waarden), is te vinden in de middelste rij in Tabel 3. Het slechte functioneren van deze items 

kan niet verklaard worden door de moeilijkheid van de items, noch door de a-waarden van 

de afleiders. 

  Wat opvalt is dat de items die volgens de CTT een te hoge of een te lage p-waarde 

hebben en dus te moeilijk of te makkelijk zijn voor de groep participanten die de toets 

gemaakt heeft, niet op basis van hun gestandaardiseerde infit waarden verwijderd zouden 

moeten worden. Volgens het Rasch-model moet een toets juist te makkelijke en te moeilijke 

items bevatten als de toets bedoeld is voor leerders met veel verschillende 

vaardigheidsniveaus, zodat de items over de gehele item-person map verspreid liggen. Wel 

zijn de meeste items die volgens de IRT zwak zijn, ook volgens de CTT zwak, maar behalen 

deze items net de grens voor ‘zwakke items’ volgens de CTT niet.  

  Tot slot is er een groep van negen items die zowel volgens de CTT als de IRT 

verwijderd zouden moeten worden. Deze items hebben een Rir-waarde van lager dan 0.20 

én een gestandaardiseerde infit waarde van kleiner dan -2.0 of groter dan +2.0, en zijn te 

vinden in de onderste rij in Tabel 3. Opvallend is dat een item met een negatieve Rit-waarde 

bijna altijd ook op basis van de infit waarde verwijderd zou moeten worden, en dat een item 

met een infit waarde van boven de +3.0 ook op basis van de Rit-waarde verwijderd zou 

moeten worden. Uit een analyse van de a-waarden bleek dat voor alle items de juiste 

antwoordoptie het vaakst gekozen is, behalve voor het item insinuatie waarbij de juiste 
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antwoordoptie ‘de opmerking waarin je iemand de schuld geeft’ evenveel gekozen is als de 

afleider ‘de uitspraak waarvan je denkt dat het waar is’ (beide 35,8 procent). Deze afleider 

toont echter geen grote gelijkenis met de juiste antwoordoptie, waardoor het niet nuttig lijkt 

om dit item te herschrijven.  

 Op basis van de resultaten uit de itemanalyse en de resultaten op de tweede 

onderzoeksvraag die in de volgende paragraaf besproken worden, is besloten alle slecht 

functionerende items uit de toets te verwijderen, onafhankelijk van de frequentie van deze 

items. Dit zijn items met een Rit-waarde van dan kleiner 0.25, een p-waarde kleiner dan 0.44 

of groter dan 0.90 en/of een gestandaardiseerde infit waarde van groter dan +2.0. De items 

met een infit waarde van kleiner dan -2.0 maar verder goede Rir- en p-waarden, namelijk de 

items doorzien, overrompelen, zindelijk en popelen, zijn niet uit de toets verwijderd. 

Uiteindelijk zijn 21 van de 91 items uit de WTN-Plus verwijderd en bleven er 70 toetsitems 

over.  

 

Technische kwaliteit: WTN-Academisch 

Ook de items van de WTN-Academisch zijn volgens de CTT en de IRT geanalyseerd. Uit deze 

analyse bleken 11 van de 26 items slecht te functioneren. De Rir-waarden, p-waarden en 

gestandaardiseerde infit waarden van deze slecht functionerende items worden in Tabel 4 

weergegeven. 3 van de 11 items hadden een Rir-waarde van lager dan 0.20 én een 

gestandaardiseerde infit waarde van kleiner dan -2.0 of groter dan +2.0. Opvallend is weer 

dat een negatieve Rir-waarde gepaard gaat met een infit waarde van boven de 3.0 en vice 

versa, zoals bij de items gegevens en decaan die zeker verwijderd moeten worden.  

  Na een analyse van de a-waarden van de items bleek het slechte functioneren van de 

items connotatie, gegevens en decaan verklaard te kunnen worden door het feit dat de 

goede antwoordoptie bijna even vaak als een afleider gekozen werd. De beschrijvingen in 

deze afleiders kwamen waarschijnlijk te dicht in de buurt van de juiste beschrijving. Deze 

items zouden daarom herschreven kunnen worden, maar aangezien er meer items zijn 

ontwikkelend dan er uiteindelijk in de toets opgenomen worden, is dat niet nodig. 
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Tabel 4. Slecht functionerende items uit de WTN-Academisch 

CTT item wijdvertakt beklijven populariseren connotatie 

 Rir-waarde 0.199 0.097 0.076 0.022 

 p-waarde 0.299 0.388 0.164 0.269 

 Infit ZStd 0.900 1.700 0.500 0.600 
 

IRT item overlappen compact desastreus substitueren 

 Rir-waarde 0.712 0.750 0.824 0.766 

 p-waarde 0.702 0.701 0.791 0.806 

 Infit ZStd -2.400 -2.800 -3.200 -2.600 
 

CTT &  

IRT 

item gegevens decaan synthese  

Rir-waarde -0.092 -0.129 0.102  

 p-waarde 0.478 0.448 0.507  

 Infit ZStd 4.100 4.800 2.400  
 

Vetgedrukt: problematische waarden  
 

 Op basis van de itemsanalyse is besloten de items beklijven, populariseren, synthese, 

connotatie, gegevens en decaan uit de toets te verwijderen, waarna de best functionerende 

items overbleven en de WTN-Academisch uiteindelijk uit 20 toetsitems bestaat. Door de 

beste items uit de toetsen te selecteren en de minder goede items eruit te verwijderen, zijn 

er twee toetsen van een goede technische kwaliteit ontwikkeld.  

 
Substantief aspect 

Het substantieve aspect van constructvaliditeit behelst de vraag of de verwachtingen die op 

basis van de theorie gesteld zijn daadwerkelijk in de geobserveerde toetsscores terug te zien 

zijn. Dit aspect kan onderzocht worden door na te gaan in welke mate de items in de 

verwachte volgorde liggen wat betreft moeilijkheidsgraad en in welke mate de 

proefpersonen in de verwachte volgorde liggen wat betreft vaardigheidsniveau. De 

moeilijkheid van de items per frequentieband zal bij het beantwoorden van de tweede 

onderzoeksvraag in paragraaf 4.2 uitvoerig behandeld worden. In deze paragraaf komen 

daarom enkel de vaardigheidsniveaus van de proefpersonen aan bod.  

  Verwacht werd ten eerste dat de moedertaalsprekers een hoger vaardigheidsniveau 

hebben dan de tweedetaalleerders. Daarnaast werd verwacht dat de tweedetaalleerders 

van de cursus naar C1 een hoger vaardigheidsniveau hebben dan de tweedetaalleerders van 

de cursus naar B2+, die op hun beurt weer een hoger vaardigheidsniveau hebben dan de 

tweedetaalleerders van de cursus naar B2. Figuur 9 en 10 geven de gemiddelde 
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vaardigheidsniveaus per cursusniveau met de 95%-betrouwbaarheidsintervallen weer. 

Middels een One-way ANOVA werd zowel voor de WTN-Plus als voor de WTN-Academisch 

onderzocht of de gemiddelde vaardigheidsniveaus statistisch verschillen tussen de vier 

cursusniveaus (niveau 4, niveau 5, Professioneel Nederlands en de bachelor CIW).  

  De assumpties van de ANOVA zijn additiviteit en lineariteit, onafhankelijkheid, 

normaliteit en homogeniteit van variantie. Aan de assumpties van additiviteit, lineariteit en 

onafhankelijkheid is voldaan. Een Kolmogorov-Smirnov’s toets wees uit dat er voor beide 

toetsen is voldaan aan de assumptie van normaliteit, behalve voor de cursisten van niveau 4 

(D(10) = 0.315, p = .006) en de studenten CIW (D(38) = 0.170, p = .007) bij de WTN-

Academisch. In de Q-Q plots van deze groepen was er echter geen grote afwijking van de 

normale verdeling te zien. Uit een Levene’s test bleek tot slot dat er voldaan is aan de 

assumptie van homogeniteit van variantie voor zowel de WTN-Plus (F(3, 63) = 1.16, p = .332) 

als de WTN-Academisch (F(3, 63) = 0.65, p = .583).   

Figuur 9. Gemiddelde vaardigheidsniveaus voor de WTN-Plus 
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Figuur 10. Gemiddelde vaardigheidsniveaus voor de WTN-Academisch 

 

De resultaten toonden een significant verschil tussen de cursusniveaus voor de WTN-Plus, 

F(3, 66) = 134.2, p < .001, 2 = .86, en de WTN-Academisch, F(3, 66) = 52.9, p < .001, 2 = 

.70. Tabel 5 geeft de resultaten uit een post-hoc Bonferroni-toets weer, waaruit blijkt dat de 

gemiddelde vaardigheidsniveaus van alle cursusniveaus significant van elkaar verschilden (p 

< 0.001), behalve die van niveau 4 (B2) en niveau 5 (B2+; p = 1.000). Cursisten uit de cursus 

naar B2+ presteerden dus niet beter op de WTN-Plus en de WTN-Academisch dan cursisten 

uit de cursus naar B2. Daarnaast bleek uit de analyse van de WTN-Academisch dat de 

vaardigheidsniveaus van de cursisten uit Professioneel Nederlands niet significant 

verschilden van de Nederlandse studenten (p = .877). Wat betreft academische 

woordenschat scoorden de Nederlandse studenten dus niet beter dan de cursisten uit de 

cursus naar C1, zoals vooraf wel werd verwacht.  

 

Tabel 5. p-waarden voor gepaarde vergelijkingen van vaardigheidsniveaus 

 WTN-Plus WTN-Academisch 

Cursus Niveau 4 Niveau 5 ProfNed Niveau 4 Niveau 5 ProfNed 

Niveau 5 1.000   1.000   

ProfNed .000 .000  .000 .000  

CIW .000 .000 .000 .000 .000 .877 
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Een andere manier om het substantieve aspect van constructvaliditeit te onderzoeken is 

door na te gaan of de geobserveerde responses van de proefpersonen overeenkomen met 

het Rasch-model, dat gebaseerd is op het idee dat een persoon met een bepaald 

vaardigheidsniveau een grotere kans heeft om makkelijkere items goed te beantwoorden 

dan moeilijkere items. Een persoon met een gestandaardiseerde infit waarde van groter dan 

+2.0 of een gestandaardiseerde infit waarde van kleiner dan -2.0 wordt beschouwd als 

misfitting, waarbij een misfit percentage van 5 procent bij toeval kan voorkomen.  

  De resultaten toonden een misfit percentage van minder dan 5 procent voor de 

WTN-Plus (1.5%) en een misfit percentage van meer dan 5 procent voor de WTN-

Academisch (9.0%). Dit verschil in misfit percentage kan wellicht verklaard worden door het 

kleine aantal items dat de WTN-Academisch bevat. Wanneer de WTN-Plus en de WTN-

Academisch samen worden gevoegd en de toets vervolgens opnieuw wordt geanalyseerd, 

blijkt er namelijk geen enkel persoon meer misfitting te zijn. Omdat de WTN-Plus en de 

WTN-Academisch daadwerkelijk samengevoegd zullen worden, kan gesteld worden dat de 

responses van de proefpersonen overeenkwamen met de moeilijkheidsgraden van de items, 

wat als aanvullend bewijs voor het substantieve aspect van constructvaliditeit dient. 

 

Responsiviteit 

Responsiviteit verwijst naar de gevoeligheid van een meetinstrument om verandering te 

detecteren. De responsiviteit van de WTN-Plus en de WTN-Academisch is onderzocht door 

de ‘person strata’ te berekenen, die het aantal statistisch verschillende vaardigheidsniveaus 

weergeeft. De person strata voor de 67 participanten bij wie de WTN-Plus afgenomen is, was 

gelijk aan 5.72, wat inhoudt dat de WTN-Plus in staat is om ruim 5 verschillende 

vaardigheidsniveaus in de groep participanten te onderscheiden. De WTN-Academisch had 

een person strata gelijk aan 2.97 en kan daarmee bijna 3 verschillende vaardigheidsniveaus 

detecteren. De twee toetsen samen hadden een person strata van 6.03, wat duidt op een 

hoge mate van responsiviteit voor de WTN-Plus en de WTN-Academisch als deze toetsen 

samengevoegd worden, en wat het mogelijk maakt om de toetsen bij cursisten van 

verschillende niveaus in te zetten en waardoor de toetsen verandering in lexicale kennis 

over een langere periode kunnen meten.  
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4.1.2 Betrouwbaarheid 
 
Nadat alle slecht functionerende items uit de toets verwijderd zijn, is de betrouwbaarheid 

van de WTN-Plus en de WTN-Academisch in kaart gebracht middels de Cronbachs Alfa en de 

Rasch reliability. In Tabel 6 wordt een overzicht van de verschillende 

betrouwbaarheidswaarden gegeven. Cronbachs alfa is een maat voor betrouwbaarheid die 

de interne consistentie van een toets weergeeft. De WTN-Plus heeft een Cronbachs alfa van 

0.97, wat duidt op een zeer goede betrouwbaarheid. De WTN-Academisch heeft met een 

Cronbachs alfa van 0.89 ook een goede betrouwbaarheid.  

  Daarnaast is de Rasch person reliability berekend, een equivalent van traditionele 

betrouwbaarheidscoëfficiënten als Cronbachs alfa en KR20. De Rasch person reliability van 

de WTN-Plus en de WTN-Academisch van respectievelijk 0.93 en 0.79 zijn iets lager dan de 

Cronbachs alfa, maar duiden beide op een goede betrouwbaarheid. De Rasch item reliability, 

waar geen klassieke tegenhanger van bestaat, toont in welke mate de moeilijkheidsgraden 

van de items reproduceerbaar zijn. Ook volgens de Rasch item reliability zijn de WTN-Plus 

(item reliability = 0.85) en de WTN-Academisch (item reliability = 0.89) betrouwbaar.  

  Omdat de WTN-Plus en de WTN-Academisch uiteindelijk één toets zullen vormen, 

zijn ook de Cronbachs Alfa, de Rasch person reliability en de Rasch item reliability berekend 

voor de twee toetsen samen. Daaruit bleken de twee toetsen samen eveneens een goede 

tot uitstekende betrouwbaarheid te hebben, met een Cronbachs alfa van 0.98, een Rasch 

person reliability van 0.95 en een Rasch item reliability van 0.85.  

 

Tabel 6. Cronbachs alfa en Rasch person en item reliability  
 

 Cronbachs alfa Person reliability Item reliability 

WTN-Plus 0.97 0.93 0.85 

WTN-Academisch 0.89 0.79 0.89 

Samen 0.98 0.95 0.85 

 
 

4.2 Onderzoeksvraag 2 
 
Deze paragraaf gaat in op de moeilijkheid van de items per frequentieband en beantwoordt 

daarmee de tweede onderzoeksvraag: “Heeft woordfrequentie invloed op de moeilijkheid 

van de items?” Verwacht werd dat er geen effect van frequentie op de moeilijkheid van de 
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items gevonden zou worden, en dat de moeilijkheidsgraden van de items dus niet oplopen 

naarmate de doelwoorden in deze items een lagere frequentie hebben. Deze hypothese 

werd getest door de gemiddelde moeilijkheidsgraden van de 7 frequentiebanden te 

berekenen en vervolgens met een One-Way ANOVA te onderzoeken of de gemiddelde 

moeilijkheidsgraden van de frequentiebanden significant van elkaar verschillen. 

  De assumpties van een One-Way ANOVA bestaan uit additiviteit, lineariteit, 

onafhankelijkheid, normaliteit en homogeniteit van variantie. Aan de assumpties van 

additiviteit, lineariteit en onafhankelijkheid is voldaan. Bovendien wezen een Kolmogorov-

Smirnov’s test en een Levene’s test uit dat er voldaan is aan de assumptie van normaliteit 

(D(91) = 0.060, p = .200) en aan de assumptie van homogeniteit van variantie (F(6, 84) = 

0.48, p = .824). De resultaten, zoals weergegeven in Figuur 11, tonen dat de gemiddelde 

moeilijkheidsgraden van de items niet oplopen per frequentieband, maar voor alle 

frequentiebanden ongeveer gelijk liggen. Uit de One-Way ANOVA blijkt geen enkele 

frequentieband significant te verschillen van een andere frequentieband, F(6, 90) = 1.10, p = 

.369, 2 = .01. 

 

Figuur 11. Gemiddelde moeilijkheidsgraad en 95%-betrouwbaarheidsintervallen per 

frequentieband 
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4.3 Onderzoeksvraag 3  
 
Deze paragraaf richt zich op de derde onderzoeksvraag: “Is er een relatie tussen scores op de 

WTN-Plus en scores op de WTN-Academisch?” Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden 

is de Pearson's correlatiecoëfficiënt tussen de scores op de WTN-Plus en de scores op de 

WTN-Academisch berekend. Om een Pearson’s correlatiecoëfficiënt te kunnen berekenen 

moeten beide variabelen in de analyse continue variabelen zijn, wat in deze analyse 

inderdaad het geval is. Daarnaast moeten de data voldoen aan de assumptie van normaliteit 

en mogen er geen uitschieters in de data aanwezig zijn. Een Kolmogorov-Smirnov’s toets 

wees uit dat er voldaan is aan de assumptie van normaliteit. In een boxplot waren er echter 

wel vijf uitschieters in de data te zien. Omdat het verwijderen van deze uitschieters geen 

verschil maakte voor de significantie van de Pearon’s correlatiecoëfficiënt, zijn zij niet uit de 

data verwijderd.  

  Zoals ook in Figuur 12 te zien is, is er een significante, positieve relatie tussen de 

scores op de WTN-Plus en de scores op de WTN-Academisch gevonden, r = .81, p < .001. 

Cursisten die een hoge score behaalden op de WTN-Plus behaalden ook een hoge score op 

de WTN-Academisch en cursisten die een lage score behaalden op de WTN-Plus behaalden 

ook een lage score op de WTN-Academisch. 

 

Figuur 12. Scatterplot van de scores op de WTN-Plus en de WTN-Academisch 
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5. Conclusie en discussie 
 

Het doel van dit onderzoek was om twee betrouwbare en valide toetsen te ontwikkelen om 

de kennis van algemene woorden en academische woorden bij gevorderde 

tweedetaalleerders te kunnen meten. In dit hoofdstuk wordt op basis van de bevindingen uit 

het voorgaande hoofdstuk een conclusie getrokken waarmee de onderzoeksvragen 

beantwoord worden. Vervolgens worden enkele discussiepunten geformuleerd en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

 

5.1 Conclusie 
 

De eerste onderzoeksvraag die beantwoord kan worden aan de hand van de bevindingen uit 

dit onderzoek luidt als volgt: 

 
Zijn de WTN-Plus en de WTN-Academisch betrouwbare en valide instrumenten om de 

receptieve woordenschatomvang en de kennis van academische woorden bij gevorderde 

NT2-leerders te meten?  

 

Uit de toetsanalyse blijken zowel de WTN-Plus als de WTN-Academisch zeer betrouwbare 

meetinstrumenten te zijn. Daarnaast is ook de validiteit van beide toetsen op veel punten 

voldoende. Onder andere uit de item-person map van de WTN-Plus en de WTN-Academisch 

blijkt dat beide toetsen genoeg items van verschillende moeilijkheidsniveaus bevatten en in 

staat zijn om proefpersonen van verschillende vaardigheidsniveaus te discrimineren.  

 De tweede onderzoeksvraag is de volgende: 

 
Heeft woordfrequentie invloed op de moeilijkheid van de items?  
 

Op basis van de resultaten uit het vorige hoofdstuk kan op deze onderzoeksvraag een 

duidelijk antwoord gegeven worden, namelijk dat woordfrequentie geen invloed heeft op de 

moeilijkheid van de items uit de WTN-Plus. Geen enkele frequentieband verschilde namelijk 

significant in moeilijkheidsgraad van een andere frequentieband.  

  De derde onderzoeksvraag luidt als volgt:  
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Is er een relatie tussen scores op de WTN-Plus en scores op de WTN-Academisch? 
 
Er is een sterke correlatie tussen de scores op de WTN-Plus en de scores op de WTN-

Academisch gevonden. Participanten die hoog scoorden op de WTN-Plus scoorden over het 

algemeen ook hoog op de WTN-Academisch, en participanten die laag scoorden op de WTN-

Plus scoorden over het algemeen ook laag op de WTN-Academisch. 

 

5.2 Discussie 
 

De resultaten op de drie onderzoeksvragen hebben meer duidelijkheid verschaft over 

woordenschattoetsing en woordenschatverwerving. In deze paragraaf zullen de 

wetenschappelijke en praktische implicaties van de resultaten, evenals enkele beperkingen 

van het onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek besproken worden.  

 

5.2.1 Validatie van woordenschattoetsen 
 

Voor dit onderzoek zijn de betrouwbaarheid en de validiteit van de WTN-Plus en de WTN-

Academisch onderzocht. Daaruit bleek dat beide toetsen betrouwbare en valide 

meetinstrumenten zijn om de kennis van laagfrequente en academische woorden in kaart te 

brengen. Ten eerste was in de item-person map van de WTN-Plus te zien dat de 

vaardigheidsniveaus van de participanten vrij goed overeenkwamen met de 

moeilijkheidsgraden van de items, wat inhoudt dat de toets zwakke cursisten van vaardige 

cursisten kan onderscheiden. Alleen voor de zeer vaardige cursisten, bestaande uit een 

aantal Nederlandse studenten, waren er niet genoeg items van dezelfde moeilijkheidsgraad 

om studenten van verschillende vaardigheidsniveaus te kunnen onderscheiden. Aangezien 

moedertaalsprekers van het Nederlands niet tot de voornaamste doelgroep van de WTN-

Plus behoren, is dit echter geen probleem. Ook uit de item-person map van de WTN-

Academisch bleek dat dat de vaardigheidsniveaus van de participanten goed 

overeenkwamen met de moeilijkheidsgraden van de items, al waren er hier en daar gaten 

zichtbaar. Dit is echter onvermijdelijk gezien het kleine aantal items dat de WTN-Academisch 

bevat.  

  Voor het substantieve aspect van constructvaliditeit is onderzocht of het gemiddelde 

vaardigheidsniveau van de proefpersonen per cursusniveau oploopt. Op basis van de 
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toetsscores op de WTN-Plus zijn daarom de gemiddelde vaardigheidsniveaus per 

cursusniveau berekend, waaruit bleek dat de cursisten van alle cursusniveaus significant van 

elkaar verschillen, behalve de cursisten van niveau 4 (B2) en niveau 5 (B2+). Dit was te 

verwachten aangezien de cursisten van niveau 5 slechts acht weken meer les hebben gehad 

dan de cursisten van niveau 4, wat waarschijnlijk niet genoeg is om een significant verschil 

tussen deze twee cursusniveaus te vinden. De cursisten uit niveau 4 en niveau 5 zouden dus 

als één grote B2-groep beschouwd moeten worden. 

  Ook voor de WTN-Academisch was er geen significant verschil tussen de cursisten 

van niveau 4 en cursisten van niveau 5, evenals tussen de cursisten van Professioneel 

Nederlands en de Nederlandse studenten. Een verklaring daarvoor is dat de cursisten van 

Professioneel Nederlands, die veelal een Romaanse taal of andere Indo-Europese taal als 

moedertaal hadden, beter scoorden op de woorden die van het Latijn of Grieks afgeleid zijn, 

dan op woorden die bijvoorbeeld van het Germaans afgeleid zijn. Uit nadere analyse bleek 

inderdaad dat items met woorden afgeleid van het Grieks of Latijn (M = 11.43, SD = 3.61) 

significant vaker goed beantwoord werden dan items met woorden die niet van het Grieks 

of Latijn afgeleid zijn (M = 9,37, SD = 4.20), t(115) = -2.74, p = .007. Omdat ruim twee derde 

van de academische woorden in de WTN-Academisch van het Latijn of Grieks afgeleid is, in 

tegenstelling tot de WTN-Plus waarin slechts een derde van de items van het Latijn of Grieks 

afgeleid is, scoorden de cursisten van Professioneel Nederlands beter op de WTN-

Academisch dan op de WTN-Plus. Deze bevinding komt overeen met de bevindingen uit het 

onderzoek van Schmitt, Schmitt en Clapham (2001), die ook een relatief lage 

moeilijkheidsgraad voor de academische woorden vonden.  

  Tot slot is het functioneren van de items afzonderlijk geanalyseerd op basis van twee 

theorieën die vaak in onderzoek naar woordenschattoetsen gebruikt worden, namelijk 

de Item-responstheorie (IRT; zoals in het onderzoek van Beglar, 2010 en Webb et al., 2016) 

en de Klassieke Testtheorie (CTT; zoals in het onderzoek van Gyllstad, 2012). Opvallend was 

dat de items die volgens de IRT zeer slecht functioneren en daarom verwijderd moeten 

worden, ook volgens de CTT verwijderd zouden moeten worden (en andersom). Voor deze 

items geldt dus dat de IRT en de CTT in overeenstemming met elkaar zijn. Daarnaast moeten 

items die bijna altijd of bijna nooit goed beantwoord worden volgens de CTT verwijderd 

worden, en moeten items die meer of minder voorspelbaar zijn dan het Rasch-model 

verwacht volgens de IRT verwijderd worden. Hierin hebben de Rasch-analyse en de CTT-
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analyse elkaar goed aangevuld. Na verwijdering van de items die niet goed functioneren, 

bestaan beide toetsen uit een selectie van items met een goede technische kwaliteit. 

 

5.2.2 Frequentie als criterium 
 
De resultaten op de tweede onderzoeksvraag hebben inzicht gegeven in de invloed van 

frequentie op de verwervingsvolgorde van woorden en de moeilijkheid van de toetsitems. 

Een belangrijke bevinding is dat frequentie geen invloed heeft op de moeilijkheid van de 

items uit de WTN-Plus. Deze bevinding is niet geheel onverwacht, gezien het feit dat er in 

het onderzoek van Dolmans (2014) naar de WTN al vanaf de 5e frequentieband geen 

significant verschil meer tussen de frequentiebandscores werd gevonden. Daarnaast vonden 

Beglar (2010) en Gyllstad (2012) in hun onderzoeken naar de VST vanaf de 9e frequentieband 

geen significant verschil meer in moeilijkheidsgraden, en vonden Webb et al. (2017) in hun 

onderzoek naar de VLT geen significant verschil in moeilijkheidsgraden tussen de 3e, 4e en 5e 

frequentieband. Hoewel de drie laatstgenoemde onderzoekers dit niet-significante verschil 

tussen de frequentiebanden toeschrijven aan externe invloeden, zijn er intussen veel 

onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat woordfrequentie weinig tot geen invloed heeft op de 

moeilijkheid van items uit lage frequentiebanden. 

  Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek en uit eerdere onderzoeken, lijkt het 

geoorloofd om te stellen dat woordfrequentie niet voorspellend is voor de 

verwervingsvolgorde van laagfrequente woorden en voor de moeilijkheidsgraad van 

laagfrequente items. In dat geval kunnen woordenschattoetsen waarbij frequentie als enige 

criterium geldt, geen betrouwbare schatting van de woordenschatomvang maken en zouden 

dergelijke toetsen dat ook niet mogen pretenderen. Met een toets als de WTN-Plus kan dan 

ook niet de totale woordenschatomvang gemeten worden. Toetsscores op de WTN-Plus zijn 

enkel bedoeld om inzicht te krijgen in de kennis van laagfrequente woorden van 

tweedetaalleerders, waarmee de WTN-Plus verschuift van een Nederlandstalige versie van 

de Vocabulary Size Test richting een Nederlandstalige versie van de Vocabulary Levels Test.  

  Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op alternatieve manieren om de 

totale woordenschatomvang te meten. Een voorbeeld van een alternatief is om naast 

frequentie ook andere criteria te hanteren bij het opstellen van een woordenlijst voor een 

woordenschattoets. Deze criteria zouden gebaseerd moeten zijn op de factoren die invloed 
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hebben op de volgorde waarin tweedetaalleerders woorden leren, zoals noodzaak, 

efficiëntie, relevantie, frequentie in de klas of in de lesmethode en cognaten (zie ook Linger, 

2017 en Nation, 2016). Omdat deze factoren voor elke leerder verschillen, is het opstellen 

van een woordenlijst waarin deze criteria gehanteerd worden echter een zeer complexe taak 

waarvoor veel onderzoek nodig is.  

  Een ander alternatief is om een groot aantal woorden bij veel verschillende cursisten 

te toetsen, waarna de moeilijkheidsgraden van de woorden bepaald worden. Vervolgens 

kunnen alle woorden op basis van hun moeilijkheidsgraad gerangschikt worden van 

makkelijk naar moeilijk, waarbij nummer 1 het makkelijkste woord en nummer 140 het 

moeilijkste woord is, ervan uitgaande dat deze rangschikking de globale volgorde waarin 

leerders woorden verwerven reflecteert. Nadat een leerder de toets heeft gemaakt, kan 

middels een Rasch-analyse worden berekend welk vaardigheidsniveau de leerder heeft en 

welk woord daarmee correspondeert. Indien dat woord bijvoorbeeld op nummer 65 in de 

rangschikking staat, kan de woordenschatomvang geschat worden op 6500 woorden. Er 

moet echter nog veel onderzoek gedaan worden voordat dit idee gerealiseerd kan worden.  

  Een voorlopig alternatief is om de items uit de WTN-Plus niet op basis van hun 

frequentie te rangschikken, maar simpelweg te zien als een grote groep laagfrequente 

woorden. Een score op de toets kan dan niet de totale woordenschatomvang van de leerder 

schatten, maar kan zoals de Vocabulary Levels Test wel de kennis van laagfrequente 

woorden in kaart brengen. Door in vervolgonderzoek na te gaan welke toetsscore gemiddeld 

bij welk ERK-niveau past, kan op basis van de toetsscore van een leerder toch iets 

betekenisvols worden gezegd over het niveau van de cursist.  

 

5.2.3 Toetsing van academische woordenschat 
 

De resultaten op de derde onderzoeksvraag geven inzicht in het nut van het toetsen en 

onderwijzen van de academische woordenschat. De resultaten laten zien dat de scores op 

de WTN-Plus sterk correleren met de scores op de WTN-Academisch. Dit impliceert dat 

cursisten die veel laagfrequente woorden kennen over het algemeen ook een grotere 

academische woordenschat hebben, waarmee de vraag rijst of het toetsen van academische 

woordenschat wel zinvol is. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek lijkt de WTN-

Academisch toch een nuttige aanvulling op de WTN-Plus, omdat academische woorden zich 
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anders gedragen dan algemene laagfrequente woorden. Het verschil in scores tussen de 

cursisten uit de verschillende cursusniveaus bleek bij de WTN-Academisch namelijk anders 

te liggen dan bij de WTN-Plus; het verschil tussen de Nederlandse studenten en de cursisten 

van Professioneel Nederlands was veel kleiner bij de WTN-Academisch dan bij de WTN-Plus. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk al is aangegeven, kunnen de moedertalen van veel cursisten uit 

Professioneel Nederlands deze bevinding verklaren.  

  Als de kennis van de academische woordenschat in kaart gebracht wordt door enkel 

de WTN-Plus bij leerders af te nemen, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de score op de 

WTN-Plus de score op de WTN-Academisch voorspelt, kan de academische woordenschat 

van leerders met een Romaanse taal of andere Indo-Europese taal als moedertaal weleens 

worden onderschat. Bovendien maakt de WTN-Academisch het voordeel dat leerders met 

een Indo-Europese moedertaal hebben bij het opbouwen van een adequate academische 

woordenschat ten opzichte van leerders met bijvoorbeeld een Semitische moedertaal goed 

zichtbaar. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de WTN-Academisch een nuttig 

meetinstrument is.  

  Een andere vraag is of het onderwijzen van academische woordenschat zinvol is. Op 

basis van de resultaten uit dit onderzoek lijkt het niet nodig om meer aandacht te besteden 

aan de academische woordenschat dan nu gedaan wordt. De cursisten van Professioneel 

Nederlands scoren namelijk even hoog als de Nederlandse studenten en ook bij de cursisten 

van niveau 4 en niveau 5 lijkt de kennis van academische woordenschat vanzelf toe te 

nemen naarmate de cursisten meer laagfrequente woorden kennen. In plaats van aandacht 

aan de algemene academische woordenschat is het wellicht wel nuttig om meer aandacht te 

besteden aan gespecialiseerde woordenschat, iets waar ook Hyland & Tse (2007) voor 

pleiten. Daarvoor moeten er echter wel geschikte gespecialiseerde woordenlijsten 

beschikbaar zijn, zoals lijsten met medische, economische of juridische woorden. Ook bij dit 

soort gespecialiseerde woordenlijsten zouden in vervolgonderzoek woordenschattoetsen 

ontwikkeld kunnen worden.  

 

5.2.4 Beperkingen en vervolgonderzoek 

 

Bij dit onderzoek kan een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Een eerste kanttekening 

betreft het corpus dat bij de ontwikkeling van de woordenlijst voor de WTN-Plus gebruikt is, 
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namelijk het Sonar-corpus. Dit is een groot corpus dat in totaal meer dan 500 miljoen 

woorden bevat, maar ruim twee derde van de teksten die daarvoor gebruikt is, komt uit 

België (Oostdijk et al., 2013). Bij het opschonen van de lijst was duidelijk te merken dat veel 

woorden wel in België maar niet in Nederland gebruikt worden. Bij de selectie van items 

voor de WTN-Plus zijn deze woorden niet gekozen, maar de aanwezigheid van deze Vlaamse 

woorden heeft wel invloed gehad op welke woorden in welke frequentiebanden zijn 

opgenomen. Het was om technische redenen helaas niet mogelijk om enkel het Nederlandse 

deel uit het Sonar-corpus te filteren.  

  Een andere kanttekening die bij dit onderzoek geplaatst moet worden, betreft het 

geringe aantal participanten dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. Om een Rasch-

analyse uit te kunnen voeren zijn eigenlijk meer dan 100 participanten nodig, maar het is 

niet gelukt om dit aantal binnen het tijdsbestek van dit onderzoek te bereiken. In 

vervolgonderzoek is het goed om de toetsen bij meer participanten van verschillende ERK-

niveaus af te nemen, maar vooral bij meer participanten van niveau C1. Deze participanten 

zijn moeilijk te vinden doordat er weinig NT2-cursussen naar niveau C1 aangeboden worden, 

maar vormen wel een belangrijke doelgroep voor de WTN-Plus en de WTN-Academisch.  

  Door de toetsen bij meer participanten af te nemen, kunnen ze verder gevalideerd 

worden en kan tevens onderzocht worden welke scores cursisten van verschillende ERK-

niveaus gemiddeld op de WTN-Plus en de WTN-Academisch behalen. Met deze informatie 

kan de toetsscore van een leerder vergeleken worden met de gemiddelde toetsscore die 

cursisten van een bepaald ERK-niveau behalen, zodat de leerder een idee krijgt van het ERK-

niveau waarop hij of zij zich ongeveer bevindt. Belangrijk daarbij is dat wordt nagegaan of 

cursisten in een cursus naar niveau B2 daadwerkelijk een taalniveau van B2 hebben. De 

cursisten van niveau 4 en 5 hadden namelijk grote moeite met de WTN-Plus en de WTN-

Academisch, terwijl dat voor cursisten op B2 niet verwacht werd. Het kan dus zo zijn dat 

deze cursisten de taal in werkelijkheid nog niet op B2 beheersten. Als cursisten enkel op 

basis van het cursusniveau dat ze volgen worden ingedeeld in een bepaald ERK-niveau, is de 

kans daarom groot dat het niveau van deze cursisten wordt overschat. Daarnaast zijn de 

resultaten moeilijk te vergelijken als cursisten van verschillende taalinstituten de toets 

maken, omdat het niveau van de ene cursus naar B2 wellicht niet overeenkomt met het 

niveau van een andere cursus naar B2.  
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Het kan ook interessant zijn om de WTN-Plus en de WTN-Academisch in 

vervolgonderzoek bij meer moedertaalsprekers van het Nederlands af te nemen. De 

resultaten uit dit onderzoek laten namelijk zien dat de toetsen een redelijk goed 

onderscheid kunnen maken tussen zwakke en vaardige Nederlandse studenten wat betreft 

hun woordenschat en dat de toetsen dus ook geschikt zijn voor moedertaalsprekers. De 

WTN-Plus en de WTN-Academisch kunnen bij veel verschillende groepen 

moedertaalsprekers afgenomen worden om deze groepen met elkaar te vergelijken, al 

vormen studenten waarschijnlijk de belangrijkste doelgroep, omdat van hen een adequaat 

taalniveau verwacht wordt tijdens hun academische studie. Toekomstig onderzoek zou zich 

bijvoorbeeld kunnen richten op de relatie tussen de (academische) woordenschat van 

studenten en studiesucces.  

 

5.2.5 Besluit 
 

Al met al zijn er in dit onderzoek twee zeer bruikbare toetsen ontwikkeld die zowel in 

onderzoek naar tweedetaalverwerving als in tweedetaalonderwijs ingezet kunnen worden 

om de woordenschat van zowel tweedetaalleerders als moedertaalsprekers van het 

Nederlands in kaart te brengen. Daarnaast hebben de resultaten uit dit onderzoek 

aangetoond dat frequentie geen invloed heeft op de verwervingsvolgorde van laagfrequente 

woorden en op de moeilijkheidsgraden van items uit lage frequentiebanden, en dat 

woordenschattoetsen dus ook niet op dit idee gebaseerd zouden moeten zijn. Bovendien is 

gebleken dat de kennis van academische woorden over het algemeen toeneemt naarmate 

de kennis van laagfrequente woorden toeneemt, en dat academische woorden door een 

bepaalde groep tweedetaalleerders makkelijker gevonden wordt dan algemene 

laagfrequente woorden. Daarmee heeft dit onderzoek nieuwe inzichten verschaft over 

woordenschattoetsing bij gevorderde tweedetaalleerders die bij het ontwikkelen van 

woordenschattoetsen in toekomstig onderzoek van groot belang zijn.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. WTN-Plus en WTN-Academisch (geel gearceerd: items uit de WTN-Academisch) 
 
 
Woordenschattoets 
 
De toets bestaat uit 117 vragen.  
Je hebt 60 minuten de tijd om alle vragen te beantwoorden.  
 
Kies de optie die het beste bij het woord past.  
Zet een cirkel om het goede antwoord.  
Vul altijd iets in. 
 
 
 
Voorbeeld: 
 
4. Zij is mijn dochter. 

a. een meisje dat je kind is 

b. iemand die je kent van school  

c. een vrouw die je kent van werk  

d. een zus van je vader



Bijlage 2. Informatie- en toestemmingsformulier 
 
 

Op de Vrije Universiteit onderzoeken we hoe volwassenen het Nederlands als tweede taal 
leren. Ook willen we weten hoe we taalcursussen Nederlands nog beter kunnen maken.  
 
Wat doen we in dit onderzoek? 
Voor dit onderzoek bekijken we hoeveel woorden gevorderde cursisten van VU-NT2 kennen. 
Over de woordenschat van beginnende en halfgevorderde cursisten weten we al veel, maar 
van gevorderde cursisten op niveau B2 en C1 nog niet. Daarom willen we je vragen om mee 
te doen aan het onderzoek door een woordenschattoets te maken. 
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Voor dit onderzoek gebruiken we je score op de woordenschattoets en je score op de 
eindtoets van deze cursus. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om. Je blijft anoniem 
binnen het onderzoek. Dat betekent dat we je naam niet zullen noemen in het verslag van 
het onderzoek. 
 
Waarom zou je meedoen aan dit onderzoek?  
Als je meedoet, help je VU-NT2, de onderzoekers en de wetenschap. Je kunt dus helpen met 
het verbeteren van NT2-cursussen.  
 
Je kunt op elk moment besluiten dat je niet meer mee wilt doen aan het onderzoek. Dit kun 
je laten weten aan je docent of aan de onderzoeker Nadine Linger (n.d.linger@student.vu.nl, 
06-28722871). 
  
Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met de onderzoekers Nadine Linger 
(n.d.linger@student.vu.nl, 06-28722871) of Nel de Jong (nel.de.jong@vu.nl). 
 

 
Ik heb de beschrijving van het onderzoek gelezen en begrepen. Ook heb ik vragen kunnen 
stellen (bijvoorbeeld over de inhoud, het doel, het verloop en de risico’s). Ik ga akkoord met 
deelname aan het onderzoek en geef toestemming voor het gebruiken van mijn scores op de 
woordenschattoets en de eindtoets. Ik weet dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik mijn 
deelname op ieder moment en zonder opgaaf van reden kan beëindigen, zonder dat ik 
daarbij benadeeld word.  
 
Bescherming van de gegevens: Ik verklaar dat ik in het kader van dit onderzoek akkoord ga 
met het anoniem vastleggen van gegevens.  
 
Plaats, datum: 
 
 
Handtekening cursist: 
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Bijlage 3. Vragenlijst achtergrondinformatie 

 

 

Beste cursist,             

Fijn dat je mee doet aan dit onderzoek!     

Beantwoord eerst alle vragen. Daarna begint de toets.  

Succes!  

 
Wat is je naam?         
 
Wat is je moedertaal?          
 
Welke talen spreek je nog meer?              (bv. Engels) 
 
Wat is je geboortedatum?        
 
Sinds wanneer leer je Nederlands?        (maand en jaar) 
  
Wat is je beroep/welke studie doe je?         
 
Praat je Nederlands op je werk?  

 ja 

 nee 

 soms 
 
Praat je Nederlands bij je studie?  

 ja 

 nee 

 soms   
 
Wat is je hoogste afgeronde opleiding? 

 basisschool    (elementary school) 

 middelbare school   (high school) 

 hoger onderwijs, hbo  (college / bachelor) 

 universiteit, wo  (university / masters) 
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Bijlage 4. Overzicht van de itemlabels in de item-person map met bijbehorende 
doelwoorden 
 
 
Itemlabels WTN-Plus 
 
B8-1 = verduren 
B8-2 = kaliber 
B8-3 = rein 
B8-4 = pseudoniem 
B8-5 = fakkel 
B8-6 = slagveld 
B8-7 = teweegbrengen 
B8-8 = gynaecoloog 
B8-9 = competitief 
B8-10 = buitensporig 
B8-11 = lotgeval 
B8-12 = betichten 
B8-13 = staaf 
B9-1 = kavel 
B9-2 = adembenemend 
B9-3 = verpleger 
B9-4 = vrijzinnig 
B9-5 = profijt 
B9-6 = reservaat 
B9-7 = boetiek 
B9-8 = verslinden 
B9-9 = voorrecht 
B9-10 = lyrisch 
B9-11 = klaarstomen 
B9-12 = haperen 
B9-13 = doorzien 
B10-1 = anarchie 
B10-2 = detecteren 
B10-3 = fiasco 
B10-4 = biotoop 
B10-5 = ondubbelzinnig 
B10-6 = goeroe 
B10-7 = sokkel 
B10-8 = melancholisch 
B10-9 = laaien 
B10-10 = paranormaal 
B10-11 = harnas 
B10-12 = gemoedelijk 
B10-13 = overrompelen 
B11-1 = stikstof 
B11-2 = wikken 
B11-3 = metgezel 
B11-4 = etmaal 
B11-5 = radeloos 
B11-6 = vermageren 
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B11-7 = kosmisch 
B11-8 = anatomie 
B11-9 = ondeugend 
B11-10 = unicum 
B11-11 = ananas 
B11-12 = vulgair 
B11-13 = optrommelen 
B12-1 = lijvig 
B12-2 = afkicken 
B12-3 = oogopslag 
B12-4 = rebellie 
B12-5 = specerij 
B12-6 = rigoureus 
B12-7 = seponeren 
B12-8 = affiniteit 
B12-9 = ploeteren 
B12-10 = sprankelen 
B12-11 = consulent 
B12-12 = extravagant 
B12-13 = hegemonie 
B13-1 = kranig 
B13-2 = behelzen 
B13-3 = verstekkend 
B13-4 = aula 
B13-5 = zindelijk 
B13-6 = wettigen 
B13-7 = spartelen 
B13-8 = bevreesd 
B13-9 = betreurenswaardig 
B13-10 = vergif 
B13-11 = popelen 
B13-12 = correspondent 
B13-13 = zweem 
B14-1 = classificeren 
B14-2 = lenig 
B14-3 = onbetwistbaar 
B14-4 = beëdigd 
B14-5 = bijsluiter 
B14-6 = psychedelisch 
B14-7 = koppigheid 
B14-8 = gedempt 
B14-9 = pantser 
B14-10 = proportioneel 
B14-11 = gisting 
B14-12 = insinuatie 
B14-13 = bespoedigen 
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Itemlabels WTN-Academisch 
 
ACA-1 = wijdvertakt 
ACA-2 = beklijven 
ACA-3 = overlappen 
ACA-4 = belangwekkend 
ACA-5 = compact 
ACA-6 = cursief 
ACA-7 = desastreus 
ACA-8 = omzeilen 
ACA-9 = instabiel 
ACA-10 = civiel 
ACA-11 = substitueren 
ACA-12 = overtollig 
ACA-13 = populariseren 
ACA-14 = synthese 
ACA-15 = mutatie 
ACA-16 = connotatie 
ACA-17 = gegevens 
ACA-18 = component 
ACA-19 = simultaan 
ACA-20 = weerleggen 
ACA-21 = nagenoeg 
ACA-22 = prepareren 
ACA-23 = hoogstaand 
ACA-24 = decaan 
ACA-25 = legenda 
ACA-26 = verifiëren 
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