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Inleiding 
 

Onderwijs is een grote bepaler in hoeverre nieuwkomers in Nederland succesvol kunnen deelnemen 

in de maatschappij (Onderwijsraad, 2018). In een brief aan de huidige Minister Van Engelshoven van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de Onderwijsraad dat “als vluchtelingen verstoken 

blijven van goed onderwijs, dan heeft dat zwaarwegende maatschappelijke consequenties“ 

(Onderwijsraad, 2018, p. 1). In deze  brief brengt de raad nogmaals het advies Vluchtelingen en 

onderwijs bij de minister onder de aandacht, met onder andere de aanbeveling om de doorstroom 

van leerlingen uit Internationale Schakelklassen (ISK) naar het vervolgonderwijs te bevorderen 

(Onderwijsraad, 2018).  

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun 18de jaar onder de Leerplichtwet. Ongeacht hun 

status, legaal of illegaal, dienen zij onderwijs te volgen en moet een school deze ook te geven 

(Onderwijsinspectie, 2004). Dit geldt ook voor kinderen van 12 tot 18 jaar die nieuw in Nederland 

komen, bijvoorbeeld als vluchteling of in het kader van gezinshereniging. Voordat deze kinderen het 

regulier onderwijs instromen, volgen zij lessen in Nederlands als tweede taal (NT2) op speciaal 

daarvoor ingerichte scholen, genaamd Internationale Schakelklassen (ISK). Er zijn in Nederland 

ongeveer 100 scholen met een ISK-afdeling (Onderwijsraad, 2017). Het onderwijsprogramma is 

gericht op NT2, kennis van de Nederlandse maatschappij, rekenen en wiskunde en een aantal vakken 

met aansluiting op het mogelijke uitstroomniveau van de leerling.  

Uit een peiling van de VO-raad (2016) onder 44 ISK-directeuren blijkt onder andere dat van 

alle ISK-leerlingen die uitstromen naar mbo-niveau, 80% naar mbo-entree niveau 1 gaat. Volgens de 

ISK-directeuren wordt een derde van alle ISK-leerlingen op een te laag vervolgonderwijsniveau 

geplaatst vanwege de achterstand in de Nederlandse taal (VO-raad, 2016). Ter verbetering van de 

doorstroom zijn er tussen verschillende ISK’s en vervolgscholen samenwerkingsverbanden in 

ontwikkeling (Bakker, 2017; Lowan, 2018). Een daarvan is een doorstroomtraject van ISK-leerlingen 

naar vmbo3 bij het Da Vinci College Lammenschans in Leiden, met het doel om nieuwkomers van 

15/16 jaar alsnog een vmbo-diploma te laten behalen, in plaats van door te schakelen naar mbo-

niveau 1 zonder diploma. 

Het eerste cohort uit 2015-2016 is inmiddels gevorderd tot vmbo4, waarin de leerlingen op 

het centraal schriftelijk examen (CSE) vmbo-basis of -kader worden voorbereid. In het algemeen 

hebben deze leerlingen goed hebben gescoord op de gebruikte leesvaardigheidstoetsen in de ISK, 

maar de ISK-docenten horen terug dat ze onvoldoende mee kunnen komen met begrijpend lezen. 

Het ISK-team vraagt zich af hoe de leerlingen uit het eerste cohort op het onderdeel leesvaardigheid 

in het enidexamen Nederlands gaan scoren en welke leesvaardigheden minimaal beheerst moeten 

worden om aan het CSE te voldoen? En of de gebruikte leesvaardigheidstoetsen deze termen 

voldoende bevragen? De onderzoeksvraag van deze scriptie is dan ook: 

• Welke leesvaardigheden worden bevraagd in leesvaardigheidstoetsen in het ISK-onderwijs 

en in hoeverre indiceren deze toetsen een goede voorbereiding op het CSE-Nederlands 

vmbo? 

Met de onderliggende vragen: 

• Is er een correlatie tussen de verschillende toetsen tekstbegrip die in de ISK worden gebruikt 

(TOA en TIAT) en het cijfer CSE-vmbo Nederlands? 

• Is er een toets met een hoogste correlatie? 

• In welke opzicht verschillen deze toetsen van elkaar in de bevraging van leesvaardigheden? 



Scriptie MA_TW_Babette van den Boogaard_2572679 
 

6 

  



Scriptie MA_TW_Babette van den Boogaard_2572679 
 

7 

1. Leesvaardigheid 
 

1.1 Introductie 
 

Samen met rekenen is taal een belangrijke basisvaardigheid en behoort daarmee tot een van de 

hoofdkerndoelen van het Nederlandse onderwijs, zowel in het primair, als het voortgezet onderwijs 

(SLO, 2006, 2016). Om goed te kunnen functioneren in een geletterde samenleving zoals de 

Nederlandse maatschappij, is goed kunnen lezen en begrijpen van teksten essentieel. In het 

onderwijs bijvoorbeeld worden allerlei schriftelijke materialen en bronnen gebruikt, zoals boeken, 

websites en aantekeningen. Maar ook in het dagelijkse leven zijn er formulieren in te vullen, 

instructies op te volgen en informatieve documenten te lezen. Begrijpend lezen is daarmee een 

wezenlijk onderdeel van een leven lang leren (van den Broek, 2009). Indien het lezen en begrijpen 

van informatie veel moeite kost, kan dit een hoop problemen geven op school, op het werk en in de 

samenleving. Het zorgt niet alleen voor moeilijkheden in het formele onderwijs, maar ook in de 

persoonlijke mogelijkheden om te reflecteren en ideeën te delen met anderen (van den Broek, 

White, Kendeou, & Carlson, 2009). Dit is niet anders voor een T2-leerder in Nederland. Ook een T2-

leerder moet Nederlandse teksten goed kunnen lezen en begrijpen om in deze nieuwe samenleving 

te kunnen functioneren. 

Wat wordt nu verstaan onder begrijpend lezen? In dit theoretisch kader zullen in paragraaf 

1.2 de algemene en specifieke leesprocessen worden besproken, gevolgd met paragraaf 1.3 over de 

verwerving van leesvaardigheid. In paragraaf 1.4 staat de vraag centraal hoe vaardige lezers zich 

onderscheiden van zwakke lezers. Vervolgens wordt in 1.5 het proces van tekstbegrip in een tweede 

taal (T2) besproken ten opzichte van de eerste taal (T1). Het hoofdstuk Leesvaardigheid wordt 

afgesloten met paragraaf 1.6 over het toetsen van leesvaardigheid in T1 versus T2.  

 

 

1.2 Lagere- en hogere-orde leesprocessen 
 

Het gehele leesproces gaat over verschillende lagen, waarbij verschillende processen betrokken zijn. 

Om een tekst te kunnen begrijpen, dient een lezer in staat te zijn de geschreven code om te zetten in 

begrijpelijke taal, waarbij alle onderdelen gecombineerd worden tot een mentale voorstelling bij de 

lezer (van den Broek et al., 2009). In de wetenschappelijke literatuur wordt dit gehele leesproces 

verdeeld over 3 verschillende niveaus met op het eerste en laagste niveau de surface code, die tot 

het lagere-orde proces behoort (Bossers, 2015; Kim, 2015; Kintsch & Rawson, 2005). Het tweede 

niveau, textbase, en het derde niveau, situation model, behoren tot de hogere-orde processen.  

 

1.2.1 Surface code (eerste niveau/lagere-orde proces) 
 

Lezen begint met het decoderen van de grafische symbolen in betekenisvolle letters (Kintsch & 

Rawson, 2005). De letters vormen zich tot herkenbare woorden, de woorden vormen zinnen en de 

zinnen vormen een tekst. Dit alles verloopt, bij een vaardige lezer, meestal vanzelf en behoort dan 

ook tot de lagere-orde denkprocessen. Dit zijn denkprocessen waar een mens zich niet of minder 

bewust van is (Bossers, 2015). 
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Onder het eerste niveau, surface code, vallen basistaalvaardigheden en lagere cognitieve processen, 

zoals woordherkenning, de werking van het werkgeheugen en het concentratievermogen om de 

gelezen stukjes voor korte tijd op te slaan (Kim, 2017). Basisvaardigheden zoals fonologische kennis 

en letterkennis, woordenschatkennis en de snelheid om woorden uit het geheugen op te halen, zijn 

onder andere noodzakelijk voor succesvol lezen (Rapp, van den Broek, McMaster, Kendeou, & Espin, 

2007). Om problemen met begrijpend lezen tegen te gaan, moet bij schoolgaande kinderen zoveel 

mogelijk ingezet worden op verbetering van klank- en letterkennis en technisch lezen, voor een 

toename van woordherkenning, leessnelheid en woordenschat (Rapp et al., 2007).  

Er zijn drie dimensies van woordenschat in relatie tot begrijpend lezen (Tannenbaum, 

Torgesen, & Wagner, 2006): de grootte, de diepte en de snelheid waarmee een woord uit het 

geheugen wordt opgehaald. De grootte staat voor het aantal woorden dat een persoon kent, terwijl 

het bij de diepte om de kennis over een woord zelf gaat. Indien een woordbetekenis diep verankerd 

is bij de lezer, zal deze het woord vaak en makkelijk in de juiste omstandigheden gebruiken. Een kind 

moet eerst de kennis ontwikkelen welk concept bij welk woord hoort en in welke context een woord 

gebruikt wordt in een leestekst. Naarmate een woord frequenter wordt opgehaald uit het geheugen 

en de taalgebruiker toegang heeft tot de betekenis, zal de kennis van de betekenis toenemen en de 

tijd om tot het woord te komen afnemen. Dit fenomeen valt onder de fluency van de woordenschat 

(Tannenbaum et al., 2006, p. 384) en vindt grotendeels plaats in de lagere-orde processen op het 

eerste niveau.  

 

1.2.2 Textbase (tweede niveau/hogere-orde proces) 
 

Tegelijkertijd met de basisvaardigheden in de lagere-orde processen, spelen hogere-orde processen 

mee om tot begrip van concepten en ideeën van een tekst te komen (Rapp et al., 2007). Een tekst 

bestaat niet uit een verzameling losstaande woorden, maar uit gestructureerde eenheden die in 

relatie tot elkaar staan (Kintsch & van Dijk, 1978) Op het tweede niveau, textbase genaamd, vormt  

de lezer een oppervlakkig begrip van de tekst, op basis van morfologische en grammaticale kennis en 

door verbanden te leggen tussen de gelezen woorden (Kim, 2017; Kintsch & Rawson, 2005).  

Er zijn twee belangrijke types verbanden die in alle tekstsituaties worden gebruikt: 

referentiële en causale verbanden (van den Broek et al., 2009). Indien een woord in een zin naar een 

ander woord in een andere zin verwijst is er sprake van een referentieel verband (van den Broek, 

2009). Van den Broek (2009, p. 4) geeft als voorbeeld de zinnen: 

 

 
   

Het merendeel van de lezers zal automatisch de ‘hij’ in de tweede zin verbinden met ‘de ober’ in de 

eerste zin en ‘haar’ verbinden met ‘de vrouw’. Dit zijn referentiële relaties. Bovendien zal een lezer 

een causaal verband leggen tussen het terugkomen van de ober met het wisselgeld, juist omdat de 

vrouw €100,- heeft gegeven, met mogelijk het beeld van een restaurant erbij waar de vrouw, alleen 

of samen met iemand, iets heeft gegeten en gedronken. In het geval van causale relaties wordt een 

logische verklaring gevonden en gelegd door informatie of een gebeurtenis uit een zin of stukje tekst 

te verbinden met informatie of een gebeurtenis uit een eerder gelezen zin of stuk tekst (van den 

De vrouw gaf de ober €100,-. 

 Hij kwam terug om haar het wisselgeld te geven.  
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Broek, Beker, & Oudega, 2015). Dat de vrouw mogelijk in een restaurant heeft gegeten en gedronken 

is een invulling die door de lezer zelf wordt gedaan, want het staat niet expliciet in de tekst. Er is een 

kloof, een gat, dat door de lezer zelf overbrugd wordt. Het overbruggen van zo’n kloof heet 

“inferentie” (Kintsch & Rawson, 2005). De processen tot het maken van deze inferenties variëren van 

makkelijk en automatisch, tot moeizaam waarbij de lezer strategische processen gebruikt om al dan 

niet tot de gewenste verklaring te komen (van den Broek et al., 2015).  

 

1.2.3 Situation model (derde niveau/hogere-orde proces) 
 

Op textbase-niveau is het begrip van de tekst nog eenvoudig, waarin woorden en zinnen uit de tekst 

met elkaar worden verbonden. Vanuit textbase gaat de lezer naar het derde niveau, situation model, 

waarin de lezer een mentale voorstelling van de tekst maakt met behulp van alle gemaakte 

referentiële en causale verbanden om tot een goed en diep begrip van de tekst te komen (Kintsch & 

Rawson, 2005; van den Broek et al., 2009). Voor het vormen van dit mentale beeld heeft een lezer 

voorkennis nodig (Noordman, Vonk, Cozijn, & Frank, 2015), feitelijke en culturele voorkennis (van 

den Broek, 2009), maar ook verbeelding, emoties, persoonlijke ervaringen (Kintsch & Rawson, 2005), 

motivatie en persoonlijke leesdoelen, die weer afhankelijk zijn van de leessituatie (van den Broek et 

al., 2009).  

Gedurende het lezen en verdere vorderingen in de tekst, is er een voortdurende 

hersenactiviteit bij de lezer waarbij verkregen informatie met eerder gelezen tekst wordt 

samengevoegd met al aanwezige voorkennis  (van den Broek et al., 2009). Dit alles vindt plaats 

binnen de beperkingen van het werkgeheugen en de mate van bewustzijn bij de tekst op dat 

moment. Het is onmogelijk alle gekregen en opgehaalde informatie vast te houden in het gehele 

werkgeheugen, maar het is tijdens de leestijd een op en af gaande stroom van geactiveerde 

informatie. Broek et al. (2009) beschrijven dit proces als het Landscape model, waarbij losse stukjes 

informatie zorgen voor wisseling in de mate van activatie. De lezer kan alleen stukjes informatie die 

gelijktijdig worden geactiveerd met elkaar verbinden en daarmee tot begrip komen van deze 

informatie. Indien de te verbinden informatie tegelijkertijd beschikbaar is, bijvoorbeeld door dicht op 

elkaar in de tekst te staan of dicht in de tijd al opgeroepen te zijn, wordt het vormen van begrip een 

automatisch proces dat geen moeite kost. Echter, als er nog niet-gekoppelde informatie nodig is, 

vraagt de uitvoering van begrijpend lezen bepaalde leesstrategieën om deze informatie te activeren. 

Dat resulteert in meer inspanning tijdens het lezen of zelfs in het helemaal niet meer begrijpen van 

de tekst. Dit proces verschilt per individu qua ontwikkeling en qua effectiviteit van het proces, 

waarbij een landschap aan verschillende activaties ontstaat.  

Alle inferentiële activiteiten samen, oftewel alle gemaakte verbanden in de textbase fase, 

vormen een mentaal netwerk met verschillende knooppunten waarin de verschillende stukjes tekst 

met betekenisvolle verbindingen zijn opgesteld en opgeslagen (van den Broek, 2009). In het 

voorbeeld van de zinnen over de vrouw en de ober kan een lezer diverse verbanden maken, zoals is 

weergegeven in figuur 1. De zwarte lijnen tussen diverse punten geven semantische relaties in 

zinsverband weer, terwijl de blauwe lijnen van punt 5 naar 3 en van punt 7 naar 1 referentiële 

relaties weergeven. Punt 5 staat voor ‘hij’ en verwijst naar punt 3 ‘de ober’. En punt 7 ‘haar’, verwijst 

naar ‘de vrouw’, punt 1. De oranje lijn is een voorbeeld van een mogelijk causaal verband tussen 

punt 8 ‘het wisselgeld’ naar de eerder benoemde €100,- op punt 4. Punt 1 heeft meerdere pijlen naar 

meerdere knooppunten, net als punt 5. ‘De vrouw’ en ‘hij’ zijn dan ook de onderwerpen in deze 

tekst, waar alles om draait. 
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De vrouw gaf de ober €100,-. 

Hij kwam terug om haar het wisselgeld te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 = de vrouw 

2 = gaf 

3 = de ober 

4 = €100,- 

5 = hij 

6 = kwam terug om  

7 = haar 

8 = het wisselgeld 

9 = te geven  

 

Figuur 1. Een voorbeeld van een aantal inferentiële activiteiten, waarbij een mentaal netwerk gevormd wordt 

met mogelijke knooppunten die een lezer kan maken, waarbij de verschillende delen van de tekst en hun 

semantische verbindingen samen zich tot een mentaal beeld vormt bij de lezer (van den Broek, 2009).  

 

Het gaat hierbij om een simpel voorbeeld. Figuur 1 laat zien dat zelfs een korte tekst al veel inter-

connecties heeft (van den Broek, 2009). Een vaardige lezer zal in dit voorbeeld nog meer verbanden 

leggen dan in het overzicht zijn aangegeven, maar voor het overzicht zijn diverse lijnen weggelaten, 

zoals een verband tussen punt 2 ‘gaf’ naar punt 3 ‘de ober’ en naar punt 4 ‘€100,-‘. Er zijn 

schattingen dat een goede lezer in een gemiddelde tekst al snel ongeveer 250-300 inferenties op één 

pagina maakt (van den Broek, 2009).  

In hoeverre bepaalde concepten geactiveerd worden en daarmee de juiste verbanden 

worden gelegd, hangt onder andere af van (1) hoe sterk de semantische relatie bij de lezer is met het 

betreffende concept, maar ook (2) hoe sterk het concept op het moment van lezen in het geheugen 

aanwezig is (van den Broek et al., 2015). Informatie die net ervoor gelezen is, wordt makkelijker en 

sneller door het geheugen opgehaald. Daarbij kan (3) de aan- of juist afwezigheid van andere 

1 

2 
4 

3 

5 

6 

7 

9 

8 

___ = semantisch syntactische relatie 

___ = referentiële relatie 

___ = causale relatie 
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concepten van invloed zijn op het activeringsproces, net als dat (4) een bepaalde bron van al 

aanwezige kennis onevenredig meer van invloed kan zijn tot het vormen van een totaalbeeld van de 

tekst. Dit totaalbeeld is per lezer verschillend door verschil in voorkennis, werkgeheugen, 

levenservaring, motivatie en strategische vaardigheden. Elke lezer legt zijn eigen aantal knooppunten 

en bepaalt welke knooppunten gelegd worden. Hoe meer stukjes informatie mogelijke verbindingen 

hebben, hoe meer verbanden gelegd kunnen worden (van den Broek et al., 2015).  

 

1.2.4 Monitoring  
 

In de bovenstaande beschrijving lijkt het alsof het gehele leesproces in drie aparte lagen is te 

verdelen, maar daarvoor is het te complex. Het is een totaalproces dat uit een gecoördineerd 

systeem voortkomt (Kintsch & Rawson, 2005). De lagere- en hogere-orde leesprocessen vullen elkaar 

voortdurend aan (Rapp et al., 2007). Grotendeels gaat dit proces automatisch en is de lezer zich hier 

niet bewust van. Echter, op het moment dat het lezen moeizamer gaat, schakelt de lezer over op 

strategische processen (van den Broek, 2009). Een strategie kan zijn om bewuster extra informatie 

uit het geheugen van aanwezige voorkennis op te halen of terug te lezen in de tekst om gemiste 

informatie te zoeken (van den Broek et al., 2015). Een vaardige lezer stuurt het proces steeds aan om 

te zorgen dat hij begrijpt wat er staat (Bimmel & van Schooten, 2005; Bossers, 2015). Gedurende het 

gehele leesproces, tijdens elke fase van het leesproces, monitort de lezer doorlopend het begrip van 

de tekst. Zie figuur 2 voor een schematische weergave van het gehele leesproces, waarbij de 

besturing van dit proces in alle fases onderliggend aanwezig is.  

 

 

 
Figuur 2 Schematisch model van het leesproces. 

 

1.3 Verwerving leesvaardigheid 
 

De vroege taalontwikkeling bij een kind is van grote invloed op de latere leesprestaties, waarbij 

verschillende cognitieve en basistaalvaardigheden betrokken zijn, zowel in de lagere- als hogere-orde 

processen (Bianco et al., 2010). Voordat een kind start met leren lezen, is de ontwikkeling voor 

begrip van mondelinge taal al ruimschoots begonnen. Ook voor luisterbegrip zijn cognitieve en 

basistaalvaardigheden nodig in zowel de lagere-orde processen, zoals woordenschat, grammaticale 

kennis en het werkgeheugen, alsook in monitoring van begrip (Kim, 2015).  
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1.3.1 Mondelinge taalvaardigheid 
 

Volgens Kim (2015) is het belangrijk om al bij jonge kinderen aan luisterbegrip en 

basistaalvaardigheden te werken voordat het leesonderwijs start. De beheersing van 

luistervaardigheid op jonge leeftijd kan een goede voorspelling geven over de latere vaardigheid in 

begrijpend lezen. Uit een longitudinale studie in de Verenigde Staten naar de ontwikkeling de 

mondelinge taalvaardigheden en decodeervaardigheden in relatie tot de start van begrijpend lezen 

bij 113 kinderen van 4 tot 6 jaar en 108 kinderen van 6 tot 8 jaar blijken deze beide vaardigheden bij 

te dragen aan begripsvaardigheid in het lezen (Kendeou, van den Broek, White, & Lynch, 2009). Het 

onderzoek bestond uit twee metingen in de tijd, bij een homogene groep van blanke kinderen. Op 

het eerste meetmoment was de gemiddelde leeftijd in de jongste groep 4 jaar en in de oudste groep 

6 jaar. Tijdens beide meetmomenten had de groep van 6-jarigen bijna of net de gehele 

kleuterschooltijd doorlopen. Op het tweede meetmoment had de groep van 8-jarigen net second 

grade, groep 4 in Nederland, afgerond.  

De studie van Kendeou et al. (2009) had twee doelen, met als eerste de relatie onderzoeken 

tussen de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid bij kinderen en de decodeervaardigheden 

gedurende voor- en vroegschoolse onderwijstijd. Het tweede doel was het onderzoek op de 

voorspelbaarheid van mondelinge taalvaardigheid bij jonge kinderen op de latere mondelinge 

taalvaardigheid en daarbij ook een voorspelling op de vaardigheid van begrijpend lezen op latere 

leeftijd in de basisschool. Uit de resultaten blijkt dat in elke leeftijdsgroep zowel mondelinge 

taalvaardigheid als decodeervaardigheid een op zichzelf staande cluster is, die elk een op zichzelf 

staande continuïteit in de ontwikkeling laat zien. Mondelinge taalvaardigheden geven een 

voorspelling over de mondelinge taalvaardigheden twee jaar later en bij decodeervaardigheden 

idem. Ondanks dat beide vaardigheden zich los van elkaar ontwikkelen, zijn ze wel met elkaar 

verbonden, waarbij de mate van mondelinge taalvaardigheid voor en in de vroege basisschooltijd 

een voorspelling kan geven over de decodeervaardigheden. Deze relatie neemt wel af naarmate 

kinderen verder in de basisschooltijd komen. De derde conclusie van Kendeou et al. (2009) is dat 

zowel de mate van decoderen als de mate van mondelinge taalvaardigheid, onafhankelijk van elkaar 

een voorspelling kunnen geven over de vaardigheid in begrijpend lezen op 8-jarige leeftijd in second 

grade, groep 4 in Nederland. Ondanks dat beide vaardigheden, mondelinge taal en decoderen, zich 

los van elkaar ontwikkelen, hebben deze beide vaardigheden elkaar wel nodig en zijn allebei ook 

nodig voor succes in begrijpend lezen (Kendeou et al., 2009). 

 

Leesprocessen  

 

Dit komt overeen met de verschillende leesprocessen tijdens het gehele proces van begrijpend lezen, 

besproken in paragraaf 1.2. Het decoderen behoort tot de lagere-orde processen, surface code. 

Zonder dit proces kan een lezer niet tot tekstbegrip komen. Mondelinge taalvaardigheden behoren 

tot de hogere-processen, zoals kennis van grammatica en relaties leggen tussen woorden en 

betekenissen, textbase, maar ook het begripsvermogen en een mentale voorstelling van de tekst 

kunnen maken, situation model. Om deze processen al vroeg te stimuleren en de ontwikkeling van 

mondelinge taalvaardigheden en decodeervaardigheden op gang te brengen, dient al bij jonge 

kinderen aandacht aan basistaalvaardigheden gegeven te worden, zoals fonologische kennis en 

woordherkenning, maar ook aan begripsstrategieën en verhaalstructuren (van den Broek, 2009). 
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Daarbij is de ontwikkeling van drie componenten uit de hogere-orde processen bij een kind van 

belang, om tot een goed leesbegrip te kunnen komen: verbanden kunnen maken, besturing van 

begrip en een gevoel voor verhaalstructuren (Cain, Oakhill, & Bryant, 2004). De ontwikkeling van 

verbanden leren leggen, in verschillende complexiteiten, wordt besproken in 1.3.2. Aan de hand van 

een bespreking van een studie van Baker (1984) in 1.3.3, komt aansturing van begrip aan de orde. De 

component kennis van verhaalstructuren staat beschreven in 1.3.4. Hierin is ook aandacht voor het 

belang van verbanden leggen en begripsaansturing in relatie tot het werkgeheugen, beide belangrijk 

gedurende de processen in textbase en situation model.  

 

 

1.3.2 Ontwikkeling in verbanden leggen 
 

Tot de hogere-orde processen behoort de vaardigheid om verbanden te kunnen leggen, zoals in 1.2.2 

Textbase (tweede niveau/hogere-orde proces) is beschreven. Voordat de lezer tot een goed begrip 

van de tekst kan komen, is het nodig om verschillende verbanden te leggen tussen de gelezen 

woorden, tekstfragmenten en al aanwezige kennis, waarvan referentiële en causale verbanden de 

meest belangrijke zijn (van den Broek et al., 2009). Bij een referentieel verband verwijst naar een 

woord naar een ander woord in de zin zelf of een of twee zinnen ervoor. Causale verbanden 

daarentegen kunnen zowel binnen eenzelfde verhaalepisode, intraepisodic, als tussen een aantal 

verschillende verhaalepisodes, interepisodic, gelegd worden (van den Broek, 1989). Bij een causaal 

verband binnen eenzelfde verhaalepisode zijn drie type relatievormen mogelijk: een doel dat 

motiveert tot actie, een actie die tot een uitkomst leidt en de uitkomst die wordt gemotiveerd door 

het doel. Een causaal verband tussen de verhaalepisodes verwijst naar een bepaalde psychische 

motivatie of een gebeurtenis in de ene episode die te herleiden is naar een verklaring in een andere 

verhaalepisode (van den Broek, 1989). 

 

Causale verbanden 

 

Zowel jonge als oudere kinderen en volwassenen kunnen makkelijk op een korte afstand in de tekst 

een verband leggen. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een persoon of een voorwerp in dezelfde zin of 

één of twee zinnen ervoor. Oudere kinderen kunnen ook verbanden leggen over langere afstanden in 

de tekst. Dit blijkt uit een onderzoek bij schoolgaande kinderen waarin is nagegaan in hoeverre 

kinderen het belang van bepaalde verklaringen in een tekst beoordelen, op basis van zowel het 

aantal causale verbanden, als de relationele rol van causale verbanden (van den Broek, 1989). Het 

ging hierbij om 757 schoolgaande kinderen uit 8 verschillende klassen uit het Elgin schooldistrict in 

Illinois in de Verenigde Staten, in vier leeftijdscondities: 8 jaar (N=193), 11 jaar (N=205), 14 jaar 

(N=179) en 18 jaar (N=180). Voor deze studie waren twee verhalen tot acht verschillende versies 

gemanipuleerd, met een verschil in het aantal zinnen met causale verbanden tussen het doel, actie 

en uitkomst, zowel binnen één als tussen meerdere verhaalepisodes. De acht versies werden 

willekeurig aan de kinderen over de acht klassen uitgereikt, waarna de kinderen op een schaal van 5 

per zin moesten aangeven of deze “erg belangrijk” tot “niet belangrijk” was om het verhaal goed te 

kunnen begrijpen. Na het invullen van de stelling kregen de kinderen ook een aantal waarom-vragen, 

om na te gaan in hoeverre zij verbanden tussen meerderde episodes maakten.  
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Uit de resultaten blijkt dat er over de vier leeftijdsgroepen geen verschil is in verbanden leggen op 

korte afstanden in de tekst. Echter, er is wel een ontwikkelingsverschil in de vaardigheid om het 

belang van causale verbanden over meerdere tekstfragmenten, dan wel verhaalepisodes, in te zien, 

is de conclusie van Van den Broek (1989). Kinderen van 8 jaar maken nog geen verschil tussen het 

belangrijke doel en de uitkomst van de actie om tot het doel te komen en andere, voor het doel 

minder relevante, acties. Kinderen vanaf 11 jaar kunnen dit onderscheid wel maken, waarbij ze 

kunnen aangeven dat succesvolle uitkomsten van acties belangrijker zijn dan acties zelf. Ook 

beoordelen kinderen van 8 jaar mislukte uitkomsten van acties waar geen verdere gevolgen uit 

voortvloeien als net zo belangrijk als mislukte uitkomsten waar wel vervolgacties uit voortkomen. 

Kinderen van 11 jaar en ouder beoordeelden mislukte acties met vervolgacties in een latere episode 

als meer belangrijk voor het begrijpen van een tekst. Een gelijkwaardige trend was zichtbaar bij de 

vragentaak, waarbij de oudere kinderen relatief meer antwoorden gaven die naar andere 

verhaalepisodes verwezen dan de jongere kinderen. Van den Broek (1989) impliceert hiermee niet 

dat jonge kinderen geen causale verbanden tussen meerdere episodes in tekstfragmenten kunnen 

maken, maar het lijkt er meer op dat zij het waarschijnlijk minder doen dan oudere kinderen. 

Mogelijk is het leeftijd gerelateerd en hebben jonge kinderen nog niet voldoende vaardigheid om 

verschillende informatie in een verhaal met elkaar te integreren, in combinatie met algemene 

ontwikkeling en levenservaring (van den Broek, 1989). 

 

 

 

1.3.3 Ontwikkeling monitoring van tekstbegrip 
 

Gedurende het gehele leesproces is ook het vermogen om onbegrip in een tekst te ervaren en daar 

vervolgens naar te handelen van belang. Zie ook het schematisch model van het leesproces in figuur 

2, in paragraaf 1.2.4 Monitoring. In het model staat de vaardigheid monitoring als een doorlopende 

pijl onder alle leesprocessen door. Een vaardige lezer zal onbegrip in de tekst als een signaal 

gebruiken om de tekst te gaan herlezen of een andere oplossing zoeken (Perfetti, Landi, & Oakhill, 

2005). Het monitoren van begrip is een belangrijk onderdeel in effectief begrijpend lezen en luisteren 

(Baker, 1984). Baker (1984) beschrijft begripsmonitoring als een multidimensionaal proces, waar 

meerdere vaardigheden en vermogens van toepassing zijn. Bijvoorbeeld het signaleren van 

onduidelijkheid bij betekenistoekenning aan woorden vraagt om lexicale kennis en interne 

inconsistentie, tegenstrijdige inhoud binnen een zin, vraagt om grammaticale kennis. Terwijl externe 

inconsistentie, tegenstrijdige inhoud in een tekst in combinatie met algemene kennis, vooral 

gesignaleerd wordt bij voldoende achtergrondkennis (Baker, 1984).  Met name lezers met een hoge 

norm om tot begrip, standards of coherence, te komen, sturen hun begrip vaker aan om tot een 

samenhangende mentale voorstelling van de tekst te komen, de situation model (van den Broek, 

1995). De vraag of kinderen naarmate ze ouder worden spontaan een beter begripsmonitoring gaan 

toepassen, of dat instructies in begripssturing een effect in toename in de vaardigheid aantoont, 

heeft Baker (1984) dan ook onderzocht. Met de onderliggende vraag of er ook een verschil is in welk 

type standards of coherence wel of juist niet wordt gehandhaafd. Het ging hier om de typen lexicaal, 

interne inconsistentie en externe inconsistentie.  

 

Inconsistentie variabelen 
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In deze studie deden 108 schoolgaande kinderen mee, 54 uit fourth grade (M= 9 jaar) en 54 uit sixth 

grade (M= 11 jaar), uit drie voorstedelijke openbare scholen in de Verenigde Staten. Op basis van 

behaalde leesscores werden in beide groepen betere en zwakke lezers geselecteerd. Binnen deze 

twee groepen werden de participanten random toegewezen in een groep mét instructies en een 

groep zonder instructie. Voor het experiment werden 15 non-fictie informatieve teksten 

herschreven, naar voorbeeld van informatieve boeken voor basisschoolkinderen. In vier teksten was 

in elke vierde zin een zelfstandig naamwoord vervangen voor een onzinwoord. Voor de interne 

consistentie werd in vier teksten zinnen met een tegenstrijdige inhoud na elkaar gezet, zoals: “De 

temperatuur op Venus is hoger dan kokend water. Venus is net zo groot als de Aarde, maar het is er 

te koud voor ons om daar te leven (Baker, 1984, p. 293)”. En in vier teksten stond tegenstrijdige 

informatie over algemeen bekende kennis, zoals: : “Ze gebruiken zand van de bomen om dingen te 

maken (Baker, 1984, p. 293)”. De testen werden individueel afgenomen, waarbij ze de opdracht 

kregen of ze problemen in de teksten tegen kwamen die niet klopten met wat ze op school hadden 

geleerd. Het begrip probleem was gedefinieerd als ‘iets dat mensen in de war kan brengen of iets dat 

mensen moeilijk kunnen begrijpen’. De kinderen in de instructiegroep kregen extra uitleg over welke 

problemen ze tegen zouden kunnen komen. Uit de resultaten bleek dat in de instructiegroep de 

kinderen, zowel de betere als de zwakkere lezers, vaker een probleem signaleerden, meerdere typen 

normen hanteerden en minder de neiging hadden om een voorkeur te geven aan een bepaald type 

tegenstrijdigheid. De verschillen in de scores tussen de fourth- en de sixth-grade kinderen en de 

betere en de zwakkere lezers waren daarbij zo consistent dat niet alleen de manier van instructies 

geven van invloed is, maar dat ook leeftijd een rol speelt. De oudere en betere lezers identificeerden 

vaker een probleem en pasten meer manieren van standards of coherence toe. Uit de antwoorden 

op de vragen die op het eind gesteld werden, bleek dat de jongere en zwakkere lezers minder 

ervaring in logisch redeneren hadden en minder algemene kennis, waardoor ze deze vaardigheden 

minder konden inzetten. Hoewel zwakkere lezers minder groeien in hun vaardigheid om tekstbegrip 

aan te sturen, geven de resultaten in de instructiegroep aan dat sturing van begrip wel effect heeft. 

In de groep zonder extra instructie, bleken met name de zwakke lezers zich vooral te richten op 

lexicale misvattingen, terwijl in de instructiegroep de zwakke lezers zich ook meer bewust werden 

van andere typen van tegenstrijdigheden.  

 

 

1.3.4 Belang van verhaalstructuur en werkgeheugen 
  

Verhaalkenmerken en herkenning van verhaalgenre kunnen tot hulp zijn om tot een mentale 

voorstelling te komen (Perfetti et al., 2005). Kinderen met een goed tekstbegrip die een verhaal 

vertellen bij een fotoverhaal, geven uit zichzelf meer causale verbanden aan, maken meer gebruik 

van verwijswoorden en brengen meer structuur in hun verhaal aan dan kinderen die minder vaardig 

zijn in tekstbegrip. Dit is aangetoond door Cain & Oakhill (1996) in een experimentele studie bij 43 

Britse schoolgaande kinderen van 7 tot 8 jaar. Het ging om een onderzoek naar de samenhang tussen 

de beheersing van tekstbegrip-vaardigheden en kennis van verhaalstructuren, aan de hand van het 

vertellen van een verhaal op basis van een fotoverhaal met meerdere plaatjes of het aanreiken van 

een titel.  

 

Verhalen vertellen 

 



Scriptie MA_TW_Babette van den Boogaard_2572679 
 

16 

De verwachtingen van Cain & Oakhill (1996) waren dat niet-vaardige lezers in tekstbegrip in het 

algemeen ook een mindere kwaliteit aan verhalen zouden vertellen. Daarbij zouden wel de verhalen 

die uitgelokt zijn aan de hand van plaatjes beter zijn, dan de verhalen die zijn uitgelokt door het 

benoemen van een titel, vanwege de ondersteuning dat een beeldverhaal zou kunnen geven tijdens 

de vertelling. Voor deze studie werd een groep (N=16) niet-vaardige lezers in tekstbegrip 

geselecteerd uit 203 Britse schoolgaande kinderen van 6 tot 7 jaar. Deze kinderen waren wel vaardig 

genoeg in technisch lezen, maar scoorden met begrijpend lezen zes maanden onder het gemiddelde 

van hun leeftijdsgenoten. Uit dezelfde 203 kinderen werd ook een groep (N=12) vaardige lezers in 

tekstbegrip geselecteerd, waarbij de vaardigheid tekstbegrip passend of boven hun leeftijd was en de 

vaardigheid technisch lezen gelijk aan de groep minder vaardige lezers. Uit een groep van 150 Britse 

kinderen van 6 tot 7 jaar werd een groep geselecteerd (N=15), met kinderen die in tekstbegrip 

overeenkwamen met de groep minder vaardige lezers van 7 tot 8 jaar. De twee laatste groepen 

dienden als controlegroepen. 

In elke groep vertelde elk kind op twee momenten drie verhalen. In conditie een ging het om 

een verzonnen verhaaln naar aanleiding van een titel. In de andere conditie kregen de kinderen een 

titel aangereikt, maar nu met plaatjes erbij. Elk verhaal was voorzien van een titelkaart en zes 

plaatjes, met een basisstructuur van een begin, met een start tot de hoofdactie, het midden met de 

hoofdactie zelf en een eind met de conclusie, de uiteindelijke uitkomst, van het verhaal. In elke reeks 

was deze uitkomst een onbedoeld gevolg van de actie. Hierin is het kenmerk verbanden leggen, zoals 

in 1.3.2 besproken, herkenbaar.  

De bevindingen uit deze studie zijn dat de drie groepen niet verschilden in het gebruik van 

een begin, midden en eind tijdens het vertellen van een verhaal, maar ze verschilden wel in kwaliteit 

van de structuur van het verhaal, in ieder geval in de conditie waarin alleen de titel werd aangereikt 

(Cain & Oakhill, 1996). De verhalen die met behulp van plaatjes werden verteld, waren beter 

gestructureerd, hoewel de minder vaardige tekstbegrip-lezers ook hier minder scoorden dan de 

vaardige groep. Cain & Oakhill geven een aantal suggesties als oorzaak van deze verschillen. Mogelijk 

zijn de minder vaardige lezers op jonge leeftijd minder blootgesteld aan verhalen door hun ouders 

en/of verzorgers, met als gevolg dat hier minder kennis van is. En wellicht zijn er meerdere oorzaken 

voor een zwakkere leesvaardigheid, zoals minder meta-cognitieve vaardigheden en een minder 

efficiënt werkgeheugen (Cain & Oakhill, 1996) 

 

Werkgeheugen 

 

De relatie tussen het werkgeheugen en begrijpend lezen is door Cain et al. (2004) verder onderzocht 

in een langlopende studie van drie jaar bij 80 kinderen in Engeland, die op drie momenten zijn getest 

op drie variabelen: verbanden leggen en integreren van voorkennis, aansturing van begrip en kennis 

van verhaalstructuren. Op het moment van deze metingen waren de kinderen 8, 9 en 11 jaar oud.  

De resultaten in dit onderzoek geven aan dat er op elk meetmoment een consistente relatie 

is tussen begrijpend lezen, het werkgeheugen en begripsvaardigheden, waarbij wel een sterkere 

relatie is tussen de taken voor begripsvaardigheden en begrijpend lezen. Er geen significante invloed 

van het werkgeheugen zelf op de verschillende begripsvaardigheden. Cain et al. (2004) stellen vast 

dat de vaardigheden verbanden leggen, aansturing van begrip en kennis van verhaalstructuren ieder 

hun eigen invloed hebben op de gehele vaardigheid van tekstbegrip, maar dat deze vaardigheden 

zelf niet door het werkgeheugen worden beïnvloed. Goede mondelinge vaardigheden en een goed 
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werkgeheugen zijn van zichzelf niet voldoende om van toepassing te zijn op de processen om 

verbanden te leggen en om tot een begripsvolle constructie van de tekst te komen. De conclusie is 

dat het werkgeheugen een van de vele factoren is die begrip zelf en de ontwikkeling van begrip 

kunnen beïnvloeden. Hiermee sluit deze paragraaf aan op de start van paragraaf 1.2 Lagere- en 

hogere-orde processen, waarin gesteld wordt dat het gehele leesproces over verschillende lagen 

gaat, waarbij allerlei verschillende processen betrokken zijn.  

 

 

1.4 Vaardige versus niet-vaardige lezers 
 

Er zijn lezers die moeite hebben om de geschreven symbolen om te zetten naar betekenisvolle 

woorden en deze te combineren met grammaticale betekenissen (van den Broek, 2009). Deze lezers, 

ook wel bekend als poor readers, hebben vaak moeite om teksten met complexe zinnen te begrijpen, 

gebruiken minder complexe zinsconstructies en maken vaker grammaticale fouten tijdens het 

spreken dan goede lezers (Nation & Snowling, 2000). Problemen met begrijpend lezen bij poor 

readers kunnen veroorzaakt worden door fouten in het decoderen zelf of door tekorten in het 

taalbegrip of mogelijk in beide vaardigheden (Nation, 2005). De snelheid waarmee een kind woorden 

leest en de score op begrijpend lezen staan in positieve correlatie met elkaar, waarbij zwakke 

woordenlezers ook zwak zijn in tekstbegrip (Nation & Snowling, 2000).  

Daarentegen zijn er ook lezers die wel goed en op snelheid woorden kunnen lezen, maar 

waar het in begrip van de tekst mis gaat, de poor comprehenders. Bij deze lezers is geen sprake van 

moeite met decoderen en syntactische structuren, maar de moeilijkheden in begrip kunnen er wel 

op wijzen dat in het proces zelf om tot een begrip te komen iets mis gaat (Nation, 2005). Deze groep 

poor comprehenders blijken een aantal kenmerken te hebben waarin zij verschillen van goede lezers, 

namelijk in de beheersing en toepassen van woordenschat (Nation, 2005; Perfetti et al., 2005), 

verbanden leggen en gebruik maken van leesstrategieën (van den Broek et al., 2009), gebruik van het 

werkgeheugen (Perfetti et al., 2005) en monitoring van tekstbegrip (Cain et al., 2004). Deze paragraaf 

behandelt de verschillen tussen vaardige en niet-vaardige lezers, waarbij het dan alleen om de poor 

comprehenders gaat.   

 

1.4.1 Woordenschat en betekenistoekenning 
 

Voordat kinderen naar school gaan, is er al een verschil in kennis in woordenschat tussen kinderen 

uit verschillende sociale klassen. Het gaat niet alleen om een verschil in kennis van de hoogfrequente 

algemeen bekende woorden, maar ook in extra voorkennis van de juiste interpretatie van woorden 

in een bepaalde context (Perfetti et al., 2005). Na aanvang op school nemen deze verschillen eerder 

toe dan dat ze afnemen (Verhallen & van der Zalm, 2005).  

Een verschil in beheersing van woordenschat kan negatief doorwerken op de 

schoolprestaties, door onbegrip van de lesinhoud. Indien kinderen te weinig woorden tot hun 

beschikking hebben en te weinig betekenissen kennen, kunnen ze daardoor minder betekenisrelaties 

doorzien en zodoende minder begrijpen (Verhallen & van der Zalm, 2005). Het gevolg is dat delen 

van de inhoud van de les niet door de leerlingen wordt begrepen en langs hen heen gaat, waardoor 

ze nog minder kennis tot zich nemen. Verhallen & Van der Zalm geven daarbij aan dat hiermee nog 

minder nieuwe woorden en betekenissen worden opgepikt. Kinderen die al veel woorden en 

betekenissen kennen, nemen makkelijker en sneller nieuwe woorden en informatie op, waardoor het 
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verschil groter wordt (Verhallen & van der Zalm, 2005). Door de grote woordenschat leren kinderen 

in het algemeen makkelijker lezen, waardoor ze ook meer gaan lezen. Hoe meer ze lezen, hoe meer 

woorden ze er weer bij leren. En de kinderen met een mindere woordenschat, leren er juist minder 

woorden en betekenissen bij, met als gevolg een steeds groter onbegrip van de gelezen teksten. Een 

grote woordenschat ter beschikking hebben en makkelijk en snel toegang hebben tot een behoorlijke 

voorraad aan betekenissen is een vaardigheid die van belang om het leesproces in de surface code 

goed en snel te laten verlopen. Indien het op dit niveau in het leesproces al moeizaam gaat, wordt de 

kans op begrijpen van een gehele tekst klein (van den Broek, 2009).  

 

 

1.4.2 Werkgeheugen en verbanden leggen 
 

In paragraaf 1.3.4 is het belang van het werkgeheugen al aangehaald, waarbij Cain et al. (2004) 

hebben vastgesteld dat het werkgeheugen zelf niet van invloed is op de ontwikkeling van begrijpend 

lezen. Echter, er zijn wel aanwijzingen dat er een verschil in gebruik is van het werkgeheugen tussen 

vaardige lezers en minder vaardige lezers. De grootte en de capaciteit van het werkgeheugen is te 

beperkt om gedurende het lezen alle informatie te verwerken, tegelijkertijd verbanden te leggen in 

combinatie met al aanwezige kennis en dan ook nog uit dit geheel een coherent verhaal te vormen 

(van den Broek, 2009). Met het doel om aan te tonen of moeilijkheden met begrijpend lezen 

samenhangen met een effectieve werking van het werkgeheugen en alle bijkomende processen, is in 

de Verenigde Staten bij leerlingen uit fourth-, seventh-, en ninth-grade  onderzoek gedaan naar het 

leesproces (Rapp et al., 2007; van den Broek, 2009).  

Op grond van een begrijpend lezen-test is elke grade verdeeld in drie niveaus van 

tekstbegrip: probleemlezer, gemiddelde lezer en een vaardige lezer (van den Broek et al., 2009). 

Hoeveel leerlingen en hoeveel klassen in het onderzoek participeerden is niet vermeld. Terwijl hun 

oogbewegingen werden gevolgd met een eye-tracker, lazen de groepen teksten en kregen daarbij 

een aantal begripstaken, geheugentaken en vragen over de teksten. Deze oogbewegingen tonen aan 

dat lezers zich langer richten op zinsdelen die moeilijk te verklaren zijn en regelmatig terugkijken in 

de tekst om verbanden te kunnen leggen. Volgens Van den Broek (2009) is de lezer zich hier vaak niet 

van bewust en toont dit aan dat deze processen bij een goede lezer geautomatiseerd zijn. Zoals 

verwacht door Van den Broek et al. (2009) scoorden de zwakke leerlingen lager en herinnerden zij 

zich de teksten minder goed dan de groep goede leerlingen. Echter, uit de resultaten bleek ook dat 

de groep zwakke lezers in twee subgroepen was te verdelen. De ene groep keek net zo vaak terug in 

de tekst als de goede lezers en betrok daarbij ook voorkennis, maar de inhoud van de gezochte 

informatie was minder of niet relevant. De processen zelf waren wel goed, maar de invulling was niet 

juist (van den Broek, 2009). De andere groep zwakke lezers zocht vooral naar verbanden in de zinnen 

zelf en zette nauwelijks voorkennis of voorgaande informatie uit de tekst in.  

Wat betreft het maken van verschillende soorten verbanden is er een verschil in de mate van 

de capaciteit van het werkgeheugen (van den Broek et al., 2015). Lezers met een grotere capaciteit 

maken sneller voorspellende verbanden, trekken minder uiteenlopende conclusies en negeren 

makkelijker irrelevante details dan lezers met een kleiner werkgeheugen. Cain et al. (2004) stellen 

vast dat niet zozeer de grootte en de capaciteit van het werkgeheugen van belang is voor begrip, 

maar eerder dat wat de lezer aan relevante voorkennis ophaalt en gebruikt om bepaalde verbanden 

te leggen en daarmee tot een mentale voorstelling van de tekst komt.  
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1.4.3 Leesstrategieën en monitoring van begrip 
 

Naast het verschil in woordenschat en het vermogen om de juiste verbanden te leggen, wordt vanuit 

onderzoek een ander mogelijk verschil tussen vaardige en niet-vaardige lezers aangedragen. De 

hypothese is dat zwakke lezers niet de juiste leesstrategieën beheersen of gebruiken (van den Broek, 

2009) Mogelijk zijn zij onbekend met de strategieën of lukt het niet door een neurologische of een 

aandachtstoornis of andere omstandigheden. Indien ze onbekend zijn met de strategieën is het van 

belang om ze deze aan te leren en dienen deze binnen het onderwijs aangeboden te worden (van 

den Broek, 2009). Echter, er zijn allerlei strategieën en wat valt daar allemaal onder?  

  Bimmel & Van Schooten (2005) omschrijven een leesstrategie als een mentaal gestuurd plan 

om een vooraf bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld om met een gesprek over een bepaald 

onderwerp mee te kunnen praten, wordt vooraf een informatieve tekst doorgelezen. Het doel leidt 

tot een mentaal plan dat actief uitgevoerd gaat worden. Op basis van deze definitie onderscheiden 

Bimmel & Van Schooten (2005) strategieën die onder de mental manager, dan wel onder de executer 

vallen. Bij mental manager gaat het om mentaal gestuurde strategieën, zoals het bepalen van een 

leesdoel, een strategiebepaling om dit doel te bereiken, een taakanalyse vormen en vervolgens het 

aansturen van dit proces. Al deze strategieën vallen onder het kenmerk monitoren van het 

leesbegrip, dat gedurende het gehele leesproces, zowel in de lagere- als de hogere-orde processen, 

wordt ingezet. Onder de executer vallen alle strategieën die met de actie zelf te maken hebben, zoals 

voorspellen waar de tekst over gaat en activeren van voorkennis, woordbetekenissen herleiden, 

belangrijke woorden of fragmenten onderstrepen, aantekeningen of een samenvatting maken.  

Met betrekking tot deze strategieën door Bimmel & Van Schooten (2005) is onder andere 

onderzocht of er een mogelijke relatie is tussen T1 begrijpend lezen en de beheersing van 

leesstrategieën bij 144 Nederlandse scholieren van 15 jaar, afkomstig van 15 scholen in Amsterdam. 

Daarbij is ook onderzocht of er mogelijke verschillen zijn in schooltypen in relatie tussen begrijpend 

lezen en de vaardigheid in leesstrategieën. En of er een relatie is tussen de houding ten opzichte van 

lezen en het nut van leesstrategieën enerzijds en de beheersing van leesstrategieën en begrijpend 

lezen anderzijds. Alle deelnemers waren eentalig Nederlandssprekend en verdeeld in vmbo- (N=65) 

dan wel havo-vwo-niveau (N=79). Het gehele aspect leesstrategieën is gemeten op skimming, begin 

en eind van de paragrafen lezen, sleutelwoorden onderstrepen en signaal woorden herkennen. Deze 

strategieën werden getest aan de hand van vier teksten met uiteenlopend van 27 tot 52 items waarin 

deze strategieën bevraagd werden. De houding ten opzichte van leren werd gemeten met een 

vragenlijst met stellingen, met een 5-punts Likert-schaal.  

 

Effect Leesstrategieën 

 

Naar aanleiding van de resultaten verklaren Bimmel & Van Schooten (2005) dat de genoemde 

leesstrategieën significant samenhangen met begrijpend lezen, waarbij het gebruik van 

signaalwoorden de sterkste samenhang heeft, gevolgd door begin en eind van de paragraaf lezen, 

sleutelwoorden en als laatste skimming. Beheersing van strategische vaardigheden heeft dan ook 

zeker een effect op het uiteindelijk resultaat van tekstbegrip. Uit de studie blijkt ook dat het effect 

van beheersing van deze strategieën op begrijpend lezen, gelijk is voor de verschillende niveaus in 

voortgezet onderwijs in Nederland. Volgens Bimmel & Van Schooten (2005) betekent dit dat het wel 

of niet beheersen van leesstrategieën door leerlingen in alle lagen niveaus van het voortgezet 
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onderwijs in Nederland gelijk verdeeld is, met hetzelfde effect op begrijpend lezen bij toepassing van 

deze strategieën. Zowel bij vaardige als bij niet-vaardige lezers in tekstbegrip lijkt het gebruik van 

leesstrategieën het begrijpend lezen zelf makkelijker te maken. Het aanbieden van leesstrategieën is 

dan ook van toepassing op alle niveaus in het voortgezet onderwijs en dient niet beperkt te worden 

tot de lagere niveaus (Bimmel & van Schooten, 2005). Belangrijk is om aan te geven dat het hier om 

een samenhang gaat. Er is geen oorzakelijk verband aangetoond.  

Er is geen sprake van dat door het niet of minder toepassen van leesstrategieën ook het 

begrip van de tekst afneemt. Het gebruik van leesstrategieën maakt het wel makkelijker. Het 

onderzoek van Bimmel & Van Schooten (2005) geeft aan dat het gebruik van strategieën meewerkt 

om beter begrijpend te lezen, en dat een vaardige lezer deze vaker toepast. Echter, ook vaardige 

lezers hebben baat bij aangeboden leesstrategieën.  

 

 

1.5. Begrijpend lezen bij anderstaligen 
 

Lezen in een T2 is niet hetzelfde als lezen in een T1. Naast de vaardigheid in begrijpend lezen vraagt 

lezen in een T2 ook kennis van en vaardigheid in de T2 zelf, bij de lezer (Alderson, Haapakangas, 

Huhta, Nieminen, & Ullakonoja, 2015). Een T1-lezer heeft zich ‘zijn’ taal met alle eigenschappen 

eigen gemaakt en ‘beheerst’ de taal, zodat hij zich alleen op de geschreven tekst hoeft te richten om 

deze te begrijpen. Bij een T2-leerder is onder andere de grammaticale kennis, woordenschat en 

fonologische kennis minder of niet geautomatiseerd, waardoor een lezer meer moeite zal moeten 

doen om een tekst in T2 te kunnen begrijpen. Op het moment dat er een leesprobleem lijkt te zijn, is 

het onduidelijk of het om een taal- dan wel een leesprobleem gaat (Alderson et al., 2015).  

Hoewel de meeste componenten die samenhangen met begrijpend lezen, zoals technisch lezen, 

meta-cognitieve vaardigheden en woordenschat, in T1 en T2 grotendeels overeenkomen, is het 

leesproces bij een T2-lezer niet precies hetzelfde als bij een T1-lezer (van Gelderen et al., 2004). Een 

T2-leerder heeft onder andere te maken met T1 taalkenmerken die positief, dan wel negatief, van 

invloed kunnen zijn op zijn verwerving van zijn T2, ook wel bekend als transfer van T1 naar T2 

(Bernhardt & Kamil, 2006). Er is bewijs dat er transfer plaatsvindt van aanwezige taalproblemen in T1 

naar T2, maar dat geldt ook weer niet voor alle taalproblemen (Shum, Ho, Siegel, & Au, 2016). Dat is 

geheel afhankelijk van de kenmerken van zowel de eerste als de tweede taal zelf, maar onder andere 

ook van de voorkennis van de leerder zelf, van zijn leervermogen, leeftijd en vele andere factoren 

(Alderson et al., 2015).  

 

1.5.1 Leesvaardigheid T1 versus T2 
 

Opgedane taalvaardigheden in T1 op jonge leeftijd kunnen de taalvaardigheid in T2 op latere leeftijd 

voorspellen (Shum et al., 2016). Uit een studie van Shum et al. (2016) in China bij 104 

basisschoolgaande kinderen in klas 1 (M= 7 jaar) met T1 Kantonees-Chinees, blijkt dat de snelheid 

van technisch lezen, woordbenoeming en rijmvaardigheid een voorspelling kunnen geven over de 

vaardigheid van lezen en schrijven in T2 Engels drie jaar later. Over 36 maanden zijn de kinderen op 4 

meetmomenten individueel getest. Bij de start zijn T1 taken afgenomen, zoals Chinese woorden 

lezen, benoemen en rijmtaken en T2 Engelse woorden lezen. Ter controle is bij de start ook bij elk 

kind een non-verbale IQ-test afgenomen. Cronbach’s alfa-betrouwbaarheidscoëfficiënt voor deze 

streekproef was .80. Tijdens meetmomenten 2, 3 en 4 zijn alleen T2 Engelse taken individueel 
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afgenomen, met woorden lezen, tekstbegrip en schrijftaken. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen 

die in klas 1 moeite hadden met technisch lezen van Chinese woorden, na controle op leeftijd, IQ en 

geslacht, ook significant lager dan gemiddeld scoorden op Engelse leesteksten en daaraan 

gerelateerde cognitieve opdrachten, met name op fonologische taken. Dit geeft volgens Shum et al. 

aan dat er een transfer van taalproblemen in T1 plaats kan vinden naar T2, waarbij zwakke 

taalvaardigheden zoals fonologische kennis en de snelheid van benoemen in T1 een voorspeller 

kunnen zijn van mogelijke leesproblemen in T2. 

Ondanks deze aangetoonde transfer wil het niet zeggen dat de vaardigheid in tekstbegrip in 

T1 en T2 identiek is aan elkaar. Van Gelderen et al. (2004) tonen aan dat T2 begrijpend lezen 

enigszins samenhangt met T1 begrijpend lezen, maar dat er een hogere correlatie is tussen T2 lezen 

en kennis over deze T2, zoals woordenschat en grammatica. Dit blijkt uit een tweejarige studie bij 

397 Nederlandse jongeren van 13-14 jaar in het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet 

onderwijs op vier verschillende vmbo-scholen, naar de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden 

in zowel Nederlands (T1) als Engels (T2). Van Gelderen et al. (2004) hebben de correlatie tussen 

taalkundige kennis, verwerkingssnelheid en metacognitieve vaardigheden onderzocht. Uit de 

resultaten blijkt dat begrijpend lezen in T1 en T2 niet gelijk zijn. Voor T1 begrijpend lezen is 

metacognitieve kennis van belang en voor T2 begrijpend lezen is zowel metacognitieve als kennis van 

woordenschat van belang. De vaardigheid in tekstbegrip in T1 werkt significant door in begrijpend 

lezen taken in T2, waarbij tevens woordenschatkennis een significante bijdrage levert. Van Gelderen 

et al. (2004) zijn dan ook van mening dat voor succesvol begrijpend lezen in T2 zowel meta-

cognitieve vaardigheden als woordenschat van belang zijn. 

 

1.5.2 Technisch lezen, woordenschat, leesstrategieën en T2 tekstbegrip 
 

In een meerjarig onderzoek is de rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitieve 

vaardigheden onderzocht op de verschillen in ontwikkeling van begrijpend lezen bij Nederlandse 

een- en meertalige vmbo-leerlingen. De resultaten tonen aan dat woordenschat en metacognitieve 

kennis significante voorspellers zijn voor begrijpend lezen (van Steensel et al., 2015). Het gehele 

onderzoek is opgebouwd uit totaal drie deelonderzoeken, met verschillende designs en methodes.  

 

Woordenschat  

 

In een van deze deelstudies, uitgevoerd door Trapman, van Gelderen, van Steensel, van Schooten, & 

Hulstijn (2014), is onderzocht hoe het begrijpend lezen van een- en meertalige leerlingen zich in de 

eerste drie leerjaren van het vmbo ontwikkelt en welke bijdrage woordenschat, metacognitieve 

kennis en technisch lezen daarin leveren. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 50 leerlingen (25 T1 en 25 

T2) uit 10 verschillende klassen van 9 etnisch gemende vmbo-scholen in Nederland, waar drie jaar 

lang twee keer per jaar woordenschat, metacognitieve-vaardigheden en begrijpend lezen zijn 

getoetst. De resultaten van de analyses tonen aan dat over de drie leerjaren alle leerlingen statistisch 

significant vooruitgingen in begrijpend lezen. Ook vonden de onderzoekers een significant effect van 

de interactieterm van taalachtergrond en groei in leesvaardigheid. Meertalige leerlingen gingen 

significant meer vooruit, waarbij hun achterstand in leerjaar 1 ten opzichte van de eentalige 

leerlingen, in leerjaar 3 was verdwenen. Aan de hand van een multilevel-analyse konden Van 

Steensel et al. (2015) opmaken dat woordenschat en metacognitieve kennis een significante bijdrage 

leveren aan het niveau van begrijpend lezen. Daarbij is onderzocht of tussen een- en meertalige 
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leerlingen een verschil in bijdrage is van de kennis van woordenschat, metacognitie en technisch 

lezen tot begrijpend lezen. Hierin is een significante interactie gevonden tussen taalachtergrond en 

woordenschat. Volgens Van Steensel et al. (2015) toont deze interactie aan dat een groei in 

woordenschat bij meertalige leerlingen bijdraagt aan groei in tekstbegrip, waarbij T2 lezers zich tot 

betere lezers ontwikkelen dan T1 lezers. Een hypothese is dat meertalige leerlingen meer 

‘leespotentie’ hebben, die beter tot zijn recht komt na een groei in woordenschat (van Steensel et 

al., 2015).    

 

Leesstrategieën  

 

Bij dezelfde leerlingen is ook onderzocht welke leesstrategieën vmbo-leerlingen inzetten tijdens 

begrijpend lezen en of een verschil in aanpak ook gepaard gaat met een verschil in resultaat van 

tekstbegrip (van Steensel et al., 2015). Voor dit onderzoek kregen de leerlingen een speciaal op de 

doelgroep aangepaste tekst met vijf begripsvragen, met de opdracht om alles wat ze lazen, dachten 

en deden hardop uit te spreken. Hieruit bleek dat de leerlingen in de onderzochte groep 

leesstrategieën in alle fases van de leesopdracht toepasten, maar niet even intensief en effectief. In 

de voorbereiding richtten ze zich met name op het verkennen van de vragen en niet op de tekst. 

Tijdens het lezen van de tekst waren de meeste leerlingen meer bezig om te ontdekken wat er 

letterlijk in de tekst stond, oftewel de textbase-fase van het leesproces, dan met het koppelen van de 

inhoud van de tekst aan voorkennis om tot een situation model te komen (van Steensel et al., 2015). 

De leerlingen die deze koppeling wel maakten en in het algemeen een systematischer aanpak in de 

opdracht toonden, haalden ook betere resultaten op de begripsvragen. Leerlingen met een 

systematische aanpak verkennen eerst de opdracht, lezen daarna de gehele tekst en beantwoorden 

de vragen, terwijl de minder succesvolle leerlingen na het verkennen van de opdracht de tekst en de 

vragen wisselend lezen en beantwoorden. Volgens Van Steensel et al. (2015) waren de leerlingen die 

het meest afwisselden het minst succesvol en maakt deze strategie het moeilijker om tot een goed 

begrip van de tekst te komen.  

Van Steensel et al. (2015) geven aan dat van de drie componenten technisch lezen, 

woordenschat en leesstrategieën, de vaardigheid technisch lezen de minste relatie toont met 

begrijpend lezen. Woordenschat heeft wel een belangrijk verband met leesvaardigheid, met name bij 

meertalige leerlingen. Na correctie op verschillen in woordenschat tussen T1 en T2 lezers, blijken T2 

lezers beter te scoren op begrijpend lezen testen, mogelijk door betere leesvaardigheden die pas na 

toename van de woordenschat tot uiting komt. Ook blijkt uit de studie dat gebruik van 

metacognitieve-vaardigheden in de vorm van leesstrategieën ook bij vmbo-leerlingen een belangrijke 

bijdrage is in een wel of niet succesvol resultaat van tekstbegrip. Leerlingen die hun leesproces beter 

kunnen monitoren halen hogere resultaten in tekstbegriptaken (van Steensel et al., 2015). Dit komt 

overeen met de eerder gevonden resultaten door Bimmel & Van Schooten (2005), besproken in 1.4.3 

Leesstrategieën en monitoring van begrip.  

 

 

1.5.3 Aanleren leesstrategieën en T2 
 

Het aanleren van leesstrategieën bij leerlingen kan een positief effect hebben op resultaten in 

begrijpend lezen (Bimmel & Oostdam, 1998; van Steensel et al., 2015). Bimmel & Oostdam (1998) 

hebben een experimenteel onderzoek gedaan naar de effecten van een training met leesstrategieën 



Scriptie MA_TW_Babette van den Boogaard_2572679 
 

23 

op tekstbegrip, zowel in T1 (Nederlands) als in T2 (Engels) bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Hiervoor is een trainingsstudie uitgevoerd in zes derde klassen op een school in Amsterdam: 2 mavo-

klassen, 2 havo-klassen, 1 atheneum- en 1 gymnasiumklas. Uit elke klas werd een tweetal aan de 

training toegewezen, waarbij de eigen klassen als controlegroep (N=119) werd gebruikt. De 

trainingsgroep had een totaal van 12 leerlingen, verdeeld in zwakke, middelmatige en goede lezers in 

begrijpend lezen. De trainingsgroep volgde 15 weken lang 3 lesuren per week het reguliere 

programma Nederlands, om het vierde lesuur apart te volgen, waarbij ze een training in 

leesstrategieën kregen met een proefleider. De controlegroep volgde het vierde lesuur het normale 

programma Nederlands, waarin expliciet geen leesonderwijs werd gegeven. 

Tijdens de training richtten de leerlingen zich op de strategieën sleutelfragmenten, 

scharnierwoorden, jezelf vragen stellen over de tekst en semantic mapping. Semantic mapping is een 

strategie waarbij aanwezige informatie in het werkgeheugen geanalyseerd wordt op allerlei 

kenmerken en tevens verbanden met aanwezige kennis worden gelegd. De resultaten gaven aan dat 

de trainingsgroep op de strategieën sleutelfragmenten, jezelf vragen stellen en semantic mapping 

beter scoorde dan de controlegroep. Ook had de training een positief effect op de leesvaardigheid 

Nederlands (T1), de trainingsgroep was significant vooruitgegaan. Dit positieve effect was niet 

zichtbaar bij de Engelse (T2) leesvaardigheidstoetsen, er vond geen spontaan optredende transfer 

plaats van geleerde leesvaardigheid bij het schoolvak Nederlands naar het vreemde taalvak Engels 

(Bimmel & Oostdam, 1998). Een verklaring hiervoor kan wellicht de beheersing in woordenschat zijn, 

die in T2 significant in relatie staat tot begrijpend lezen, zoals Van Steensel et al. (2015) aangeven.  

 

 

1.6 Beoordelen van taalvaardigheidsniveaus  
 

In 2010 is in Nederland het wetsvoorstel ‘Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ 

aangenomen om “tot een betere aansluiting tussen het taal- en rekenonderwijs van de verschillende 

sectoren in het onderwijs te komen” (Staatsblad, 2010, p. 1). Voor het gehele onderwijs, van 

basisschool tot het hoger onderwijs, is in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en 

rekenen’ beschreven en vastgelegd wat leerlingen aan basiskennis en- vaardigheden moeten weten 

en beheersen wat betreft de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde, met het doel om tot een 

algemene niveauverhoging te komen (Meijerink et al., 2009). In het Referentiekader zijn voor taal 4 

niveaus en voor rekenen/wiskunde 3 niveaus beschreven die leerlingen kunnen beheersen. In de 

verdere beschrijving zullen alleen de niveaus voor taal besproken worden, rekenen/wiskunde blijft 

verder buiten beschouwing.  

 Het Referentiekader Taal gaat uit van 4 niveaus: 1F, 2F, 3F, 4F. Het F-niveau is wat een 

leerling minimaal dient te beheersen en te behalen op dat niveau. Hoewel de vier verschillende 

niveaus aan verschillende schooltypes zijn toegewezen, staan deze niet los van elkaar. De niveaus 

volgen elkaar op en nemen toe in kennis en vaardigheden. Aan het eind van het basisonderwijs 

wordt minimaal beheersing van niveau 1F verwacht, aan het eind van het vmbo en mbo 1/2 

minimaal niveau 2F, eind havo en mbo 4 minimaal niveau 3F en eind vwo minimaal 4F, waarbij in het 

HBO/WO niveau 4F verder ontwikkeld dient te worden. Om volwaardig in de Nederlandse 

samenleving te kunnen functioneren, is minimaal beheersing van niveau 2F nodig (Meijerink et al., 

2009). In figuur 3 is deze verdeling in een schema weergegeven.  
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Met het Referentiekader Taal kunnen alle onderwijsprogramma’s van de verschillende schooltypes 

beter op elkaar afgestemd worden, waarbij voor iedereen duidelijk is wat de leerlingen moeten 

beheersen aan basiskennis en -vaardigheden. In de ‘Wet referentieniveaus Nederlandse taal en 

rekenen’, artikel 28b, is bepaald dat de leerlijnen, toetsen en leerlingvolgsystemen het 

referentiekader in acht nemen (Staatsblad, 2010). Daarbij zijn ook de examenprogramma’s en de 

centrale examens van het voortgezet onderwijs aan het Referentiekader geijkt en ontwikkeld 

(Meijerink et al., 2009).  

 

1.6.1 Toetsing taalvaardigheid in NT2 
 

De niveaubeschrijvingen in het Referentiekader Taal gaan uit van het Nederlands als T1 en worden 

gebruikt als leidraad voor het toetsen van mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippen en 

taalverzorging binnen het onderwijs T1 Nederlands. Voor het beoordelen en toetsen van 

niveaubepalingen van Nederlands als T2 wordt een ander referentiekader gevolgd, namelijk het 

Common European Framework of Reference (CEFR of CEF), in het Nederlands het Europees 

Referentiekader (ERK). 

 Het Europees Referentiekader beschrijft de vaardigheidsniveaus van taalbeheersing van 

vreemde talen om in een ander land te kunnen verblijven, met drie functioneringsniveaus, bestaande 

uit twee lagen: basisgebruiker A1 en A2, onafhankelijke gebruiker B1 en B2, vaardige gebruiker C1 en 

C2 (ERK, 2009). Niveau A staat voor taalhandelingen om zich binnen de dagelijkse omgeving te 

kunnen redden. Laag- en midden opgeleiden dienen niveau B te beheersen om te kunnen werken of 

een mbo-opleiding te kunnen volgen. En op C niveau worden taalhandelingen gevraagd voor een 

hogere werkfunctie of opleiding (Heij, 2009). Met het ERK kunnen de taalniveaus voor moderne 

vreemde talen in Europa met elkaar worden vergeleken en deze wordt door heel Europa in het 

Figuur 3 Het niveau waaraan een leerling moet voldoen op verschillende 
schooltypes, volgens de beschrijving van het referentiekader doorlopende 
leerlijnen taal en rekenen. Overgenomen uit Referentiekader doorlopende 
leerlijnen Taal en Rekenen (p.5) van Meijerink et al. (2009).  
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vreemdetalenonderwijs gebruikt (Taalunie, 2013). In 2002 is in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het Europees Referentiekader bewerkt en vertaald naar het 

Raamwerk NT2, waarbij rekening wordt gehouden met alle soorten NT2-leerders, in alle landen en in 

alle leeftijdsgroepen (Dalderop, Liemberg, & Teunisse, 2002). Het Raamwerk NT2 houdt grotendeels 

beschrijvingen van het ERK aan, met dezelfde zes taalvaardigheidsniveaus, met een toevoeging van 

het schrijven van zakelijke correspondentie, dat niet in het ERK is benoemd (Dalderop et al., 2002).  

In de praktijk zijn er dan ook twee doelgroepen, T1 en T2, waarvoor een apart kader is 

ontwikkeld om de voortgang van de taalvaardigheid in het Nederlands te volgen, het Referentiekader 

Taal voor T1-verwervers en het Raamwerk NT2, gebaseerd op het Europees Referentiekader, voor 

T2-verwervers (CINOP, 2013). Elk kader omschrijft de taalverwerving en vaardigheden die 

kenmerkend zijn voor de betreffende doelgroep. Deze beschrijvingsniveaus bevatten dan ook 

overeenkomsten en verschillen. In de volgende paragraaf worden deze verschillen en 

overeenkomsten toegelicht voor wat betreft leesvaardigheid. 

 

 

1.6.2 Indicatoren meten van leesvaardigheid – T1 vs T2 
 

De voortgang in taalvaardigheid dient te worden gevolgd en gemeten aan de hand van diverse 

toetsen, die geijkt zijn aan de beschrijvingen van het Referentiekader Taal voor T1 en aan het 

Raamwerk NT2 voor T2 (CINOP, 2013; Meijerink et al., 2009). Het gaat om twee verschillende kaders, 

waarvan CINOP in opdracht van Steunpunt taal en rekenen, een vergelijking heeft gemaakt tussen de 

overeenkomsten en de verschillen (2013). De overeenkomst tussen de niveaus die voor dit 

onderzoek van belang zijn, is ongeveer A2=1F en B1=2F (CINOP, 2013). Tabel 1 geeft een overzicht 

van de overeenkomsten en verschillen op niveau 2F en B1 op het domein lezen. Beide niveaus staan 

voor een algemeen maatschappelijk niveau (2F), waarbij de gebruiker onafhankelijk is en zichzelf in 

de meeste situaties kan redden (B1) (ERK, 2010; Meijerink et al., 2009). 2F-niveau is ook het 

minimale niveau dat verwacht wordt om het vmbo-basis en -kader te kunnen behalen, zichtbaar in 

figuur 3.  

 CINOP (2013, p. 18) geeft in haar eindconclusie aan dat het Referentiekader Taal een apart 

hoofdstuk heeft met een beschrijving van begrippen en taalverzorging. Ook zijn de kenmerken van 

de taakuitvoering in het Referentiekader Taal meer gericht op afstemming op doel, publiek en 

leesbaarheid. In het Raamwerk NT2 gaan de beschrijvingen meer over de mate van zelfstandigheid 

en vaardigheden die nodig zijn in informele en sociale situaties. In het algemeen worden hogere 

prestaties verwacht in het Referentiekader Taal dan in het Raamwerk NT2. Er zijn per niveau meer 

deeltaken en prestaties beschreven in het Referentiekader Taal dan in het Raamwerk NT2. Zie 

hiervoor bijvoorbeeld de beschrijving van de kenmerken van taakuitvoering en beschrijving van 

strategieën in Tabel 1.  
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1.6.3 Toetsen van leesvaardigheden 
 

Zoals eerder in hoofdstuk 1 Leesvaardigheid is beschreven, ontstaat tekstbegrip door meerdere 

leesprocessen, waarbij uiteindelijk een mentale voorstelling van de tekst wordt gevormd, onder 

invloed van meerdere toegepaste leesstrategieën. Met name het maken en leggen van referentiële 

en oorzakelijke verbanden tussen zinnen, verschillende tekstdelen en al aanwezige kennis in het 

geheugen spelen hierbij een belangrijke rol (Kintsch & van Dijk, 1978; van den Broek, 1989). Ook 

vragen beantwoorden die op een tekst zijn gebaseerd, activeert verschillende processen: in het 

geheugen zoeken en fysiek in de tekst zelf zoeken. Het type vraag, zoals wie, wat, waar, waarom en 

hoe, bepaalt de focus van de lezer op de relevante informatiebron en welke mogelijke relevante 

aanwezige kennis in het geheugen aangeboord wordt (Graesser & Franklin, 1990). Zo is er een 

verschil tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen richten zich op een enkel 

concept of een semantische betekenis in de tekst, waarbij een andere zoekstrategie in de tekst en 

het geheugen wordt geactiveerd dan bij complexe vragen. In het laatste geval zal de focus bij een 

lezer op bredere conceptuele structuren gaan liggen. Complexe vragen vallen dan ook in hogere-orde 

vragen, waarbij de focus zich op meerdere concepten richt (Rouet, Vidal-Abarca, Erboul, & Millogo, 

Tabel 1 

Vergelijking eindtermen beheersing van leesvaardigheid 2F (T1) vs B1 (T2) (CINOP, 2013) 

T1/Referentiekader Taal (Meijerink et al., 2009) 
 

T2/Raamwerk NT2 (Dalderop et al., 2002; ERK, 
2010) en Europees Raamwerk (Fasoglio, de Jong, 
Trimbos, Tuin, & Beeker, 2015) 

Lezen en begrijpen van informatieve teksten, 
instructies, betogende teksten en van verhalen. 

Lezen om informatie op te doen, instructies lezen, 
lezen van correspondentie, oriënterend lezen. Kan 
herkennen en begrijpt duidelijk geschreven en 
feitelijke informatie.  

Kenmerken van de taakuitvoering op 6 punten 
beschreven: techniek en woordenschat, begrijpen, 
interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken.  

Beschreven strategieën: signalen herkennen en 
interpreteren, kan de betekenis van woorden 
herleiden.  

Teksten hebben een heldere structuur en een lage 
informatiedichtheid, waarin verbanden duidelijk worden 
aangegeven en zijn niet te lang.   

Teksten zijn gestructureerd en bevatten 
hoogfrequente en alledaagse woorden of woorden 
die werkgerelateerd bekend zijn, en hebben een 
eenvoudige zinsbouw.  

Lesstof en toetsing geijkt aan Referentiekader Taal Lesstof en toetsing geijkt aan het Europees 
Referentiekader/Raamwerk NT2 

Hogere eisen aan leesvaardigheid in T1 dan in T2. In T1 naast begrijpen en herkennen, ook interpreteren, 
evalueren en samenvatten. Teksten op 2F zijn complexer dan teksten op B1.  
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2001). Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, zal een lezer meerdere verbanden moeten 

leggen tussen aanwezige kennis en tussen meerdere tekstdelen. In tegenstelling tot de eenvoudige 

vragen, waarbij de aandacht van de lezer op een enkel concept gericht wordt en de tekst relatief 

oppervlakkig bestudeerd wordt. Dit soort vragen vallen onder lagere-orde vragen. Toets-items 

verschillen in soort vraag en informatie waarnaar gevraagd wordt, waardoor ook verschillende 

leesprocessen en knooppunten van aanwezige achtergrondkennis geactiveerd worden (Rouet et al., 

2001). Het ene item richt zich op een enkel concept in de tekst, waarbij een beperkt aantal 

knooppunten geactiveerd worden. En het andere item richt zich op een aantal concepten, 

waartussen verbanden gelegd moeten worden, en bevraagt zodoende meerdere knooppunten en 

processen. Veel toetsen bevatten verschillende test-items, met bevraging van verschillende 

leesvaardigheden en processen (van Steensel, Oostdam, & van Gelderen, 2013). Deze items kunnen 

variëren van lagere-orde vragen, met eenvoudige concepten die makkelijk opvraagbaar in het 

kennisnetwerk zijn, tot aan hogere-orde vragen waarin meerdere knooppunten gerelateerd aan de 

hoofdgedachte van de tekst gecombineerd moeten worden met al aanwezige kennis.  

 

Verschillende begripsvaardigheden 

 

Een verschil in items in lagere- en hogere-orde vragen zou mogelijk ook de beheersing in 

verschillende tekstbegrip-vaardigheden kunnen aantonen. Bij de Universiteit van Californië in Los 

Angeles (UCLA) is onderzocht in hoeverre items verschillende begripsvaardigheden kunnen meten, 

met behulp van behaalde resultaten op een Web-based English as a Second Language Placement 

Exam (WB-ESLPE) door internationale T2-studenten op de UCLA (Song, 2008). Daarbij is ook de vraag 

onderzocht of T2 luisteren en lezen met betrekking tot begripsvaardigheden tot dezelfde of los van 

elkaar staande vaardigheden beschouwd kunnen worden. In een experimentele studie zijn bij 110 

internationale studenten, met diverse T1 en academische achtergronden, op een computer een 

luister- en leestest van de WB-ESLPE afgenomen. De in totaal 41 items op leestekst zijn door de 

onderzoekers gecategoriseerd op drie vaardigheden: begrip van de hoofdgedachte van de tekst, 

begrip van ondersteunende en specifieke details en verbanden kunnen leggen (Song, 2008). De 

resultaten geven aan dat lezen en luisteren dezelfde begripsprocessen tonen, waarbij de 

verschillende vaardigheden bij lezen zich minder makkelijk laten onderscheiden dan bij luisteren. 

Volgens Song zou een verklaring kunnen zijn dat de internationale studenten bij UCLA vaardig 

genoeg zijn in het lezen van Engelse academische teksten om zowel de hoofdlijnen van teksten als de 

specifieke details te begrijpen, waardoor deze vaardigheden zich niet in een test laten 

onderscheiden. Echter, naar een college luisteren en daaruit de hoofdlijnen en specifieke informatie 

filteren kan ook voor T1-toehoorders een uitdaging zijn. Mogelijk zijn bij academische T2-

toehoorders de begrips-subvaardigheden bij luisteren minder dan bij lezen, waardoor de 

vaardigheden zoals de hoofdgedachten en specifieke details van een college doorzien zich meer laten 

onderscheiden (Song, 2008). De conclusie uit deze studie is dat lezen en luisteren dezelfde 

begripsprocessen tonen, maar dat de uitkomsten van het begrip afhankelijk zijn van de vaardigheid 

in de T2 zelf alsmede de wijze van presentatie van de toets zelf, zoals lezen of luisteren.  

 

SALT-reading test 

 

Uitgaande van de hypothese dat de presentatiewijze van een toets van invloed kan zijn, is het ook 

mogelijk dat het gebruik van het soort teksten in de toets-taken van invloed kan zijn op de score van 
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een test-kandidaat (van Steensel et al., 2013). De ene tekst zal de ene kandidaat beter liggen dan de 

andere, afhankelijk van hun interesse en kennis van het betreffende onderwerp, met een mogelijk 

gevolg van verschil in scores tussen de kandidaten onderling. In toetsen voor begrijpend lezen zijn de 

begripsvragen en verschillende leesvaardigheden genesteld in de opdrachten (van Steensel et al., 

2013). Vaak bestaat een toets uit meerdere taken, met een aantal items bij elke taak. Het kan dat de 

gevonden scorevariantie niet alleen tussen de taaksoorten veroorzaakt wordt, maar dat er ook 

varianties in de taken zelf zijn. Van Steensel et al. (2013) hebben in het kader van een internationale 

studie de SALT-reading test ontwikkeld, speciaal gericht op minder vaardige lezers in het voortgezet 

onderwijs, zoals vmbo-basis en -kader in Nederland. Voor deze test is onder andere een studie 

gedaan naar de meting van verschillende leesvaardigheden met de SALT-reading.   

 De test heeft totaal 9 taken die relevant en passend zijn bij de belevingswereld van de 

doelgroep. Het ging om 8 taken op papier en 1 internettaak op de computer. Bij elke tekst werden 

vragen ontwikkeld op basis van lagere-orde, gemiddelde en hogere-orde niveaus, ingedeeld op de 

deelvaardigheden ‘ophalen’, ‘interpreteren’ en ‘reflecteren’. Ophalen staat voor de vaardigheid om 

relevante informatie en details in de tekst te kunnen vinden. Interpreteren is de vaardigheid en het 

vermogen om verbanden te kunnen leggen over een paar korte stukjes tekst. En reflecteren staat 

voor het vermogen om verbanden en conclusies over langere stukken tekst of de gehele tekst te 

kunnen aangeven, zoals de hoofdgedachte van de tekst of de intentie van de schrijver. Over de 

negen taken werd een totaal van 65 items ontwikkeld: 21 ophalen, 26 interpretatie en 18 

reflecteervragen. De interne consistentie van de toets was goed (r =.83).  

 

Unitair leesproces 

 

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat subleesvaardigheden in een begrijpend lezen toets niet 

los van elkaar aantoonbaar zijn, maar dat tekstbegrip een unitair proces is, waar een bepaalde 

vaardigheid zich in een toets niet specifiek laat aanwijzen. Van Steensel et al. (2013) verklaren deze 

waarneming met Kintsch’s model (1988) van het integreren van verschillende leesprocessen tijdens 

het lezen, zoals het verwerken van de gelezen woorden met semantische betekenissen in 

zinsverband en met verbanden leggen in de textbase fase, om in de volgende fase tot begrip van de 

tekst te komen, situation model. Hoewel het hier over verschillende processen gaat, lopen deze 

processen ook door elkaar heen en zijn deze ook op elkaar van invloed, zoals deze eerder beschreven 

zijn in paragraaf 1.2 Lagere- en hogere-orde leesprocessen en in 1.3 Verwerving leesvaardigheid. Naar 

de mening van Van Steensel et al. dienen toets-ontwikkelaars voorzichtig te zijn in hun claim dat 

toetsen voor begrijpend lezen voor diagnostiek gebruikt kunnen worden om hiaten in 

leesvaardigheden aan te tonen. De eindconclusie van Van Steensel et al. (2013)is dat 

leesvaardigheidstoetsen geen aanwijzingen kunnen geven in hoeverre bepaalde subvaardigheden in 

lezen wel of niet beheerst worden. Leestoetsen geven een overall beeld van de vaardigheid 

begrijpend lezen.  
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2.  Methode 
 

2.1. Participanten 
 

De participanten in het onderzoek van deze scriptie waren voormalige en huidige leerlingen van ISK 

Da Vinci Lammenschans in de ISK-uitstroomgroep naar vmbo3, uit drie cohorten schooljaren. Het 

ging om 14 voormalige ISK-leerlingen uit de cohorten 2015-2016 (N=7, waarvan 57% jongens) en 

2016-2017 (N= 7, waarvan 57% jongens), die vanuit de ISK zijn doorgestroomd naar vmbo3 Da Vinci 

Lammenschans in Leiden, en 17 huidige ISK-leerlingen (waarvan 47% jongens) in een uitstroomgroep 

gericht op vmbo3 in schooljaar 2018-2019. De gemiddelde leeftijd, aangegeven in Tabel 2, is in de 

eerste twee cohorten ongeveer gelijk (M=16 jaar), bij de laatste cohort is deze lager (M=14 jaar). De 

gemiddelde verblijfsduur in Nederland in aantal maanden, is in cohort 2015-2016 het hoogst 

(M=53.57 mnd). Deze verschillen zijn te verklaren door een verschil van twee jaar in het doorlopen 

van het NT2-traject, immers cohort 2015-2016 is een jaar, dan wel twee jaar verder dan cohort 2016-

2017 respectievelijk 2017-2018.  

 

 

 

 

Over het totaal van 31 leerlingen is er sprake van 17 verschillende nationaliteiten, waarvan Syrisch 

het meest vertegenwoordigd is (N=14), gevolgd door Somalisch (N=3) en Staatloos (N=3), zie 

hiervoor Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Gemiddelde van leeftijd en het aantal maanden van verblijfsduur in Nederland, met 

standaarddeviatie, van de proefpersonen, verdeeld over drie cohorten 

 2015-2016  

N=7, jongens 57%, meisjes 

43% 

2016-2017 

N=7, jongens 57%, meisjes 

43% 

2017-2018  

N=17, jongens 47%, meisjes 

53% 

 M SD M SD M SD 

Leeftijd in jaren 16.71 0.49 16.14 0.69 14.71 0.92 

Verblijfsduur in mnd. 53.57 15.98 37.29 5.19 30.18 7.34 
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Tabel 3 

Verdeling nationaliteiten in aantallen van de proefpersonen, verdeeld over drie cohorten 

2015-2016 2016-2017 2019-2018 

Nat. N Nat. N Nat. N 

Irakees 

Nederlands 

Somalisch 

Syrisch 

Zambiaans 

1 

1 

3 

1 

1 

Eritrees 

Guinees 

Myanmarees 

Soedanees 

Syrisch 

1 

1 

1 

1 

3 

Canadees 

Eritrees  

Kameroens 

Nederlands 

Staatloos 

Syrisch 

1 

1 

1 

1 

3 

10 

Totaal 7  7  17 

 

In Tabel 4 is het huidige onderwijsniveau aangegeven van de participanten. 

 

 

Tabel 4 

Huidig onderwijsniveau van de participanten in aantallen, verdeeld over de drie cohorten 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 N N N 

Vmbo-basis 2 4  

Vmbo-kader 5 2  

Mavo  1  

ISK   17 

 

 

2.2 Instrumenten 
 

De gebruikte instrumenten waren twee leesvaardigheidstoetsen uit TOA, twee Toetsen Informatieve 

en Andere Teksten (TIAT) en vier oude Centraal Schriftelijke Eindexamens (CSE) Nederlands voor 

vmbo-basis en -kader.  

 

TOA staat voor Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt, een webbased toetsenbank met meer dan 800 

digitale toetsen op het gebied van onder andere Nederlands, Duits, Engels, Rekenen, 

luistervaardigheden en leesvaardigheden (Bureau ICE, 2018). De toetsenbank, ontwikkeld door 

Bureau ICE, is te gebruiken in alle lagen onderwijs, van basisonderwijs tot aan hoger onderwijs, het 

NT2-onderwijs en het bedrijfsleven. De ISK in Leiden maakt ook gebruik van deze toetsenbank. In de 

TOA staan toetsen van leesvaardigheid die geijkt zijn aan de F-niveaus van Meijerink, maar bevat ook 

toetsen die geijkt zijn aan het Europees Referentiekader en het Raamwerk NT2. Binnen het ISK-team 

in Leiden wordt TOA als verzamelnaam gebruikt, waarbij intern per groep is vastgelegd welke 

specifieke toets uit TOA wanneer wordt afgenomen (persoonlijke communicatie, 10-04-2018). In de 

ISK-uitstroomgroep vmbo3 worden uit TOA de toetsen Nederlands Lezen 1F Jongeren-1 of -2 en 

Nederlands Lezen 1F-2F Jongeren-1 of -2 afgenomen.  
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Nederlands Lezen 1F Jongeren is een niveautoets en kan gebruikt worden om een voortgangs- of een 

eindniveau vast te stellen. Deze toets heeft items die alleen op niveau 1F van het Referentiekader 

Taal gebaseerd zijn en bevat 30 items met meerkeuzevragen, die binnen 50 minuten gemaakt 

moeten worden. Nederlands Lezen 1F-2F Jongeren is een combinatietoets en bevat een totaal van 46 

items aan meerkeuzevragen die op meerdere niveaus, 1F en 2F, van het Referentiekader Taal 

gebaseerd zijn, met een toets-tijd van 65 minuten (Bureau ICE, 2014c). De combinatietoets kan als 

intaketoets gebruikt worden, waarbij op basis van de resultaten het onderwijs verder op maat 

ingevuld kan worden. Jongeren staat voor de toetsen die Bureau ICE speciaal voor het voortgezet 

onderwijs heeft ontwikkeld. Qua onderwerpen en qua taalgebruik zijn deze toetsen gericht op 

jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar (Bureau ICE, 2014c). Van elke toets zijn 2 versies. De 

toetsen zijn digitaal en na het maken ‘levert’ de leerling de toets in. De beoordeling gaat automatisch 

en is voor de docent gelijk na het inleveren van de toets zichtbaar.  

Bij de ISK in Leiden is twee keer per jaar een toets-afname met TOA, TOA1 staat voor afname 

in november en TOA2 voor afname in februari. Volgens het toetsprotocol in de ISK-uitstroomgroep 

vmbo3 wordt in november niveautoets TOA Nederlands Lezen 1F Jongeren versie 1 afgenomen. 

Indien het behaalde percentage boven 70% is, wordt in februari TOA Nederlands Lezen 1F-2F 

Jongeren versie 1 afgenomen. Bij een behaald percentage minder dan 70%, wordt in februari 

opnieuw Nederlands Lezen 1F Jongeren afgenomen, met versie 2. Volgens de handleiding van TOA 

sluiten de leestoetsen inhoudelijk aan op de beschrijvingen over leestoetsen zoals deze zijn 

opgenomen in het Referentiekader Taal (Bureau ICE, 2014a). 

 

TIAT staat voor Toetsen Informatieve en Andere Teksten en wordt ontwikkeld door de CED-groep. De 

toets is een onderdeel van het begrijpend-lezen-programma Nieuwsbegrip, waarin interactieve 

leeslessen en vragen gekoppeld aan de actualiteit worden aangeboden (CED-groep, 2018a). Het 

programma is methode-onafhankelijk en kan naast een onderwijsmethode voor begrijpend lezen 

(basisonderwijs) of een methode Nederlands (voortgezet onderwijs) gebruikt worden en heeft zes 

niveaus. De verschillende niveaus kunnen zowel in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als 

in het mbo naar beheersingsniveau van begrijpend lezen worden ingezet. Het doel van Nieuwsbegrip 

is dat leerlingen actief teksten verwerken en verschillende leesstrategieën toepassen. Hierbij worden  

vijf leesstrategieën gehanteerd, waarvan er wekelijks één centraal staat en in iedere zesde les 

worden alle strategieën gecombineerd (CED-groep, 2018a). Het gaat om de strategieën voorspellen, 

ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen. Nieuwsbegrip 

volgt, met de aanbieding van deze leesstrategieën, het leesproces zoals dit in hoofdstuk 1 is 

besproken. Deze leesstrategieën zijn van belang voor de hogere-orde processen, waarin informatie 

uit de tekst wordt gecombineerd met al aanwezige kennis. Onder andere met de strategieën 

voorspellen en vragen stellen wordt voorkennis geactiveerd, waardoor meer verbanden gelegd 

kunnen worden. Met de strategie ophelderen van onduidelijkheden wordt met name het proces van 

aansturen van het gehele leesproces verder ontwikkeld, dat ter bevordering is van de gehele 

leesvaardigheid, zoals in paragraaf 1.2.4 Monitoring ter sprake komt. In 1.4.3 Leesstrategieën en 

monitoring van begrip is beschreven dat extra bewustwording van leesstrategieën de activiteit 

begrijpend lezen zowel bij vaardige als niet-vaardige lezers kan bevorderen.   

In het programma Nieuwsbegrip zijn ook verschillende toetsen opgenomen, zoals 

woordenschattoetsen, strategietoetsen en Toetsen Informatieve en Andere Teksten (TIAT). De TIAT 

meet het algemeen tekstbegrip aan de hand van meerkeuzevragen over meerdere soorten teksten, 

zoals informatieve teksten, betogende teksten, gedichten of instructieteksten, met het doel om te 
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achterhalen of een leerling teksten op een bepaald niveau kan begrijpen. De toetsen zijn per niveau 

genormeerd naar het Referentiekader Taal (CED-groep, 2018a). Deze worden aangeboden op niveau 

AA, A (Referentiekader Taal ½ F), B (1F) en C (2F) en dienen drie keer per jaar te worden afgenomen, 

in november (TIAT1), februari (TIAT2) en mei (TIAT3). Van elke toets zijn twee versies, zodat een 

niveau twee jaar aangeboden kan worden. De afname vindt op papier plaats, in een klassikale setting 

en er staat een tijdsbestek van 60 minuten voor.   

  

CSE Nederlands vmbo staat voor Centraal Schriftelijk Eindexamen Nederlands vmbo. Dit examen 

wordt elk jaar landelijk op alle vmbo-scholen tegelijk afgenomen. De examenstof Nederlandse taal is 

verdeeld over een schoolexamen en een centraal examen, waarbij de exameneenheid 

leesvaardigheid met een centraal examen wordt afgenomen (CvTE, 2016). Voor het huidige 

onderzoek is een proefexamen afgenomen met twee eerdere examens: Examen Nederlands VMBO-

BB 2014 en Examen Nederlands VMBO-KB 2011. Examen Nederlands VMBO-BB 2014 is het CSE 

Nederlands op niveau basis in het vmbo, uit het jaar 2014, tijdvak 1. Het is een boekje van papier met 

5 diverse teksten en 30 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden en een schrijfopdracht. In 

een uitwerkbijlage worden de antwoorden omcirkeld en de schrijfopdracht geschreven. Voor het 

examen staat een officieel tijdsbestek van 90 minuten. Het gebruik van een woordenboek is 

toegestaan. Voor niveau vmbo-kader is Examen Nederlands VMBO-KB 2011 gebruikt, ook een 

examen op papier met 5 verschillende teksten, 23 vragen, een samenvattingsopdracht en een 

schrijfopdracht. De teksten staan in een apart boekje, net als de uitwerking van de vragen, de 

samenvattingsopdracht en de schrijfopdracht. De vragen zijn verdeeld in open en invul-vragen en 

meerkeuzevragen met vier antwoordmogelijkheden. Niveau vmbo-kader heeft een 

samenvattingsopdracht als extra opdracht in vergelijking met vmbo-basis. Voor dit examen staat een 

officiële tijdsduur van 120 minuten. Alle examens zijn vrij in te zien op Examenblad.nl. Daar staan ook 

de uitwerkbijlage, het correctievoorschrift en de omzettingstabel normering.   

 Voor de analyse van de kwalitatieve gegevens is gebruik gemaakt van Examen Nederlands 

VMBO-BB 2017 en Examen Nederlands VMBO-KB 2018. Het Examen Nederlands VMBO-BB 2017 

bestaat uit 4 verschillende teksten, 28 vragen, waarvan het merendeel meerkeuzevragen, en een 

schrijfopdracht. Het Examen Nederlands VMBO-KB 2018 bestaat uit 5 verschillende teksten, 25 

vragen met meerdere deelvragen in open en gesloten vorm, een samenvattingsopdracht en een 

schrijfopdracht.  

  

 

2.3 Procedure 
 

Voor dit onderzoek zijn verschillende scores op leesvaardigheidstoetsen opgevraagd, die door ISK-

leerlingen in een uitstroomgroep naar vmbo3 zijn behaald, met het doel om aan te tonen in hoeverre 

er een samenhang is tussen leesvaardigheidstoetsen die in het ISK-onderwijs bij Da Vinci College 

Lammenschans worden gebruikt en het CSE Nederlands vmbo.  

 In verband met de kleine hoeveelheid data van het aantal behaalde scores op verschillende 

leesvaardigheidstoetsen, is een vervolgonderzoek opgezet met een kwalitatieve analyse naar 

gegevens in hoeverre leesvaardigheidskenmerken in de leesvaardigheidstoetsen worden bevraagd.  

 

2.3.1 Gegevens TOA- en TIAT-toetsen 
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Om alle gegevens over gebruikte toetsen, leerlingen en behaalde scores te kunnen opvragen is 

contact opgenomen met twee NT2-docenten van de ISK Da Vinci Lammenschans, een voormalige en 

een huidige docent van de betreffende ISK-uitstroomgroep naar vmbo3. Voor de analyses zijn de 

volgende gegevens opgevraagd: namen van de betreffende leerlingen (om doorgestroomde 

leerlingen in het vmbo te kunnen traceren), geboortedata, data van binnenkomst in Nederland, de 

nationaliteit van de leerlingen, het geslacht, de behaalde scores op TOA1 en TOA2 en de behaalde 

scores op TIAT1 en TIAT2. Daarnaast is navraag gedaan over de normering van leesvaardigheid 

waarop leerlingen doorgeschakeld worden naar vmbo3. Het doorgeven van alle informatie verliep 

per mail en in drie persoonlijke gesprekken op de locatie zelf. Voor de gegevens van voormalige ISK-

leerlingen, die inmiddels doorgestroomd zijn naar vmbo3 (cohort 2016-2017) en vmbo4 (cohort 

2015-2016), is contact opgenomen met de taalcoördinator en de sectieleider Nederlands bovenbouw 

van het vmbo Da Vinci Lammenschans in Leiden. Per mail en in drie persoonlijke gesprekken op de 

locatie zijn de betreffende leerlingen getraceerd in welke groep en op welk niveau zij nu onderwijs 

krijgen.  

 Voor de beschikking over de behaalde scores op de TOA- en de TIAT-toetsen is een beroep 

gedaan op de ISK-docenten om in hun persoonlijke bestanden deze gegevens te zoeken. Tijdens het 

vergaren van deze data bleek dat behaalde resultaten niet systematisch waren opgeslagen. 

Uiteindelijk waren voor het gehele onderzoek de behaalde resultaten op TOA-gegevens van afnames 

in periode november en februari uit alle drie de cohorten beschikbaar. Van de TIAT-toetsen zijn de 

gegevens van cohort 2016-2017 en 2017-2018 gevonden en gedeeld, zowel van de afnames in 

november als februari. Bij de leerlingen in cohort 2015-2016 zijn wel TIAT-toetsen afgenomen, hier 

waren echter geen resultaten meer van beschikbaar. 

Bij de start van de scriptie was het de bedoeling om meerdere verschillende toetsen met elkaar te 

vergelijken, zowel statistisch als kwalitatief. ISK Leiden gebruikt naast TOA en TIAT ook een aantal 

methodetoetsen om tekstbegrip te meten, Talent en SCORE, omdat deze methodes ook in het vmbo 

van het Da Vinci College Lammenschans worden gebruikt. Talent is een methode Nederlands voor 

het voortgezet onderwijs, met een onderwijsprogramma voor de onderbouw en voor de bovenbouw. 

Vanaf de start van de ISK-uitstroomgroep vmbo3 is met de leergangen uit de onderbouw gewerkt. En 

SCORE is een digitaal programma voor begrijpend lezen, waarop leerlingen individueel en geheel op 

eigen niveau kunnen werken, waar in schooljaar 2017-2018 voor het eerst in de ISK mee wordt 

gewerkt. Het achterliggende idee was om de behaalde resultaten van alle cohorten op beide 

methodetoetsen, Talent en SCORE, ook mee te nemen in de correlatie. Echter, geen van de behaalde 

scores was systematisch geregistreerd en daardoor ook niet volledig genoeg beschikbaar.  

 Uiteindelijk was er beschikking over behaalde resultaten van TOA-toetsen in november en 

februari van alle drie de cohorten en van TIAT-toetsen in november en februari van de laatste twee 

cohorten, 2016-2017 en 2017-2018.   

 

 

2.3.2 Afname CSE-proefexamen 
 

Bij de voormalige ISK-leerlingen uit cohort 2015-2016 is een oud examen CSE Nederlands 

afgenomen. Het tijdbestek van deze scriptie liet niet toe om de uitslagen van de werkelijk gemaakte 

eindexamens van de proefpersonen af te wachten om te gebruiken. De leerlingen op niveau vmbo-

basis hebben Examen Nederlands VMBO-BB 2014, tijdvak 1, gemaakt en de leerlingen op niveau 

vmbo-kader hebben Examen Nederlands VMBO-KB 2011, tijdvak 1, gemaakt. De keuze voor deze 
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twee examens zijn gemaakt in overleg met de sectieleider Nederlands bovenbouw, waarbij bekend 

was dat deze examens niet eerder als oefenmateriaal zijn gebruikt. Voor de afname van het 

proefexamen zijn 10 leerlingen vooraf uitgenodigd deel te nemen. Op de uitnodiging hebben zeven 

leerlingen gereageerd en zich gemeld. Voor de afname waren 2 lesuren ingeroosterd, met een totaal 

van 100 minuten. Bij het officiële examen vmbo-bb staat een tijdbestek van 90 minuten en bij vmbo-

kb 120 minuten. Echter, de bijbehorende schrijfopdracht werd niet afgenomen. Naar verwachting 

doen leerlingen gemiddeld 20 minuten over de schrijfopdracht, deze tijd is dan ook op de totale tijd 

in mindering gebracht (vmbo-bb 70 minuten, vmbo-kb 100 minuten). De keuze om de schrijfopdracht 

niet te laten maken heeft betrekking op de onderliggende onderzoeksvragen. Deze gaan over 

leesvaardigheden en niet over schrijfvaardigheden. De gemaakte examens zijn nagekeken volgens de 

bijbehorende beoordelingsmodellen. Voor de uitgebreide beschrijving van de gehele 

afnameprocedure, zie bijlage 1.  

 

 

2.4 Dataverwerking 
 

Voor het uitvoeren van de statische analyses is het statisch computerprogramma SPSS gebruikt. 

Alvorens de data goed te kunnen verwerken in het SPSS-programma, dienden alle behaalde 

resultaten tot bruikbare maten omgezet te worden. TOA gebruikt ontwikkelscores van 0 tot 140 om 

beheersing van niveaus aan te duiden en TIAT hanteert een aantal behaalde punten van maximaal 20 

op A, B of C-niveau als maat. Het converteren van deze verschillende maten naar eenzelfde soort 

maat, is beschreven in paragraaf 2.4.1. Ook het CSE-proefexamen moest omgezet worden naar een 

ander cijfer dan volgens het aangegeven cijfermodel bij het examen. Deze omzetting is beschreven in 

2.4.2.  

 

2.4.1 Omzetting behaalde scores TOA en TIAT naar 18-puntschaal 
 

ISK Leiden houdt de voortgangsrapportage van taal bij aan de hand van een F-rapport. Dit rapport 

werkt niet met een cijfer-systeem, maar volgt het Referentiekader Taal, met een schaal van 1 t/m 18 

die gekoppeld is aan de F-niveaus van het Referentiekader Taal van Meijerink et al. (2009). Elk 

rapport heeft een 18-puntschaal gericht op het uitstroomniveau van de betreffende groep. 

Bijvoorbeeld voor uitstroomniveau A2 staat 9 punten voor niveau A1, 15 punten voor Op weg naar 

A2 en 18 punten voor A2, terwijl voor uitstroomniveau 2F dezelfde 9 punten voor 1F staat, 15 punten 

voor Op weg naar 2F en 18 punten voor 2F. 9 punten op de ene 18-puntschaal is niet hetzelfde 

niveau als de 9 punten op een andere 18-puntschaal, aangezien A1 niet hetzelfde is als 1F. Zie 

hiervoor de eerdere beschrijving in paragraaf 1.6.2 Indicatoren meten van leesvaardigheid: T1 vs T2. 

Bijlage 3 toont de volledige omzetting van de 18-puntschaal van de uitstroomniveaus NT2 naar de F-

niveaus zoals deze bij de ISK in Leiden zijn afgesproken.  

Om tot een en dezelfde maat te komen is ervoor gekozen om alle opgevraagde scores om te 

zetten in een 18-puntschaal. TOA geeft zowel de voortgang op basis van de referentieniveaus, als de 

voortgang op basis van het ERK-niveau aan met ontwikkelscores van 0 tot en met 140. De berekening 

van de ontwikkelscore vindt plaats aan de hand van het niveau van de toets en de behaalde 

procentuele score op de toets (Bureau ICE, 2014b). De behaalde toetsresultaten kunnen hiermee 
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met elkaar en met het landelijk gemiddelde worden vergeleken. Figuur 4 toont de verdeling van de 

ontwikkelscores aan ten opzichte van de niveaubepalingen op F-niveau dan wel ERK-niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van het vergelijkingsmodel van TOA en de 18-puntschaal zoals deze door het ISK-team 

Da Vinci College Lammenschans is overeengekomen, is een omzettingstabel gemaakt van zowel 

behaalde ontwikkelscores op ERK-niveau als op Referentiekader-niveau naar een maat op een 18-

puntschaal, zie hiervoor Tabel 5.  
 

Tabel 5 

Omzetting TOA-ontwikkelscores op ERK-niveau en op Referentiekader-niveau naar één 

maat op een 18-puntschaal 

Ontwikkelscore TOA op ERK-
niveau 

TOA op 
referentieniveau 

18 puntschaal 

0 Start A1 Start 1F 1-2-3 
30 Op weg naar A1   
 Bijna A1   
40 A1 Op weg naar 1F 4-5-6 
 Start A2   
50 Op weg naar A2 Bijna 1F 7-8 
 Bijna A2   
60 A2 1F 9 
 Start B1 Start 2F 10-11-12 
70 Op weg naar B1 Op weg naar 2F 13-14-15 
 Bijna B1 Bijna 2F 16-17 
80 B1 2F 18 

 

 

Figuur 4 Ontwikkelscores op basis van het Referentieniveau Taal (0F, 1F, 2F,3F en 

4F) en op basis van het Europees Referentiekader (ERK) (<A1, A1, A2, B1, B2 en C1), 
overgenomen uit de Inhoudelijke Handleiding TOA. 
http://handleiding.toets.nl/ontwikkelscores-215  

http://handleiding.toets.nl/ontwikkelscores-215
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Ook voor de behaalde scores op TIAT1 en TIAT2 is een omzettingstabel naar een 18-puntschaal 

ontwikkeld. Het programma Nieuwsbegrip houdt de normering van TIAT op niveau A = ½ F (op weg 

naar 1F), niveau B = 1F en niveau C = 2F (CED-groep, 2018b). In de omzettingstabel van TIAT naar een 

18-puntschaal wordt alleen het F-niveau aangehouden en niet het ERK-niveau, omdat in de 

uitstroomgroep het F-niveau leidend is. Zie hiervoor Tabel 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Omzetting behaalde scores op CSE-proefexamen 
 

De behaalde resultaten op het gemaakte CSE-proefexamen zijn omgezet naar een cijfer dat de 

leerlingen behaald zouden hebben, mocht het een officieel examen zijn geweest. Hiervoor zijn de 

cijfermodellen aangehouden, zoals door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn 

vastgesteld, met mindering van het aantal items behorend bij de schrijfopdracht. Voor de juiste 

cijfernormering is het cijfermodel van beide examens omgezet, met behulp van een online 

rekenhulpmiddel (Cijfersberekenen, 2018). De leerlingen van vmbo-basis konden totaal 30 punten 

behalen, in plaats van 42. De normeringsterm 1,1 is behouden, met de bijbehorende cesuur op 5,5. 

Bij CSE VMBO-KB was totaal 38 punten te behalen, in plaats van 51. Ook hier is de vastgestelde 

normeringsterm van 1,2 behouden, met de bijbehorende cesuur op 5,5. Het volledige cijferoverzicht 

is te vinden in bijlage 2.  

 

 

2.5 Data-analyse 
 

De onderzoeksvraag vroeg om een toepassing van twee soorten data-analyses: een statische analyse 

op de toetsgegevens en een analyse op kwalitatieve gegevens. In 2.5.1 staat de beschrijving van de 

Tabel 6 

Omzetting van TIAT-scores van niveau A, B en C naar een 18-puntschaal op 

uitstroomniveau 2F, aan de hand van het Referentiekader Taal 

Behaalde TIAT-toets TIAT op referentieniveau 18-puntschaal 

Niveau A, 10 of < Start 1F 1-2 

Niveau A, 11 of 12  3 

Niveau A, 13 of 14  4 

Niveau A, 15 of > Op weg naar 1F 5-6 

   

Niveau B, 13 of <  Bijna 1F 7 

Niveau B, 14 of 15  8 

Niveau B, 16 of > 1F 9 

 Start 2F 10-11-12 

Niveau C, 13 of <  Op weg naar 2F 13-14-15 

Niveau C, 14, 15 of 16 Bijna 1F 16-17 

Niveau C, 17 of > 2F 18 
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aanpak van de data-analyse van de toetsgegevens en in 2.5.2 volgt de beschrijving van de data-

analyse van de kwalitatieve gegevens.  

Om een correlationeel onderzoek met een within-group design te kunnen uitvoeren, zijn 

behaalde resultaten op de leesvaardigheidstoets TOA door drie leerjaren ISK-leerlingen enerzijds en 

behaalde resultaten op een proef-CSE Nederlands door een groep voormalige ISK-leerlingen 

anderzijds gebruikt. Vanwege een tekort in data op resultaten in TIAT-toetsen, is geen correlatie 

tussen TIAT enerzijds en een proef-CSE anderzijds uitgevoerd. Wel is een statische analyse gedaan 

met een correlationeel met een within-group design op TIAT enerzijds en TOA anderzijds. 

 

2.5.1 Data-analyse van de toetsgegevens 
  

Tabel 7 toont aan welke data aan behaalde scores voor dit onderzoek ter beschikking zijn gesteld. 

Met deze dataset was het mogelijk om een correlatie uit te voeren. Ook is er op basis van de 

verkregen data een correlatie uitgevoerd tussen de behaalde scores op TOA enerzijds en TIAT 

anderzijds, behaald door cohorten 2016-2017 en 2017-2018. Daarnaast is een ANOVA toegepast met 

een vergelijking tussen de gemiddelde scores tussen zowel TOA1 en TOA2 van alle cohorten.  

Hetzelfde is gedaan met de gemiddelde scores op TIAT1 en TIAT2 van cohort 2016-2017 en 2017-

2018.  

 

Tabel 7 

Overzicht van ter beschikking verkregen data van behaalde scores op leesvaardigheidstoetsen TOA 
en TIAT op 2 metingen, door drie verschillende cohorten ISK-uitstroomgroep vmbo3 

 TOA1 TOA2 TIAT1 TIAT2 Proefexamen CSE 

2015-2016 X X   X 
2016-2017 X X X X  
2017-2018 X X X X  

 

 

2.5.2 Data-analyse kwalitatieve gegevens 
 

In verband met de beperkte data van het aantal behaalde scores op verschillende 

leesvaardigheidstoetsen, is een vervolgonderzoek opgezet met een kwalitatieve analyse naar 

gegevens in hoeverre leesvaardigheidskenmerken in de leesvaardigheidstoetsen worden bevraagd. 

Voor deze analyse werden zes leesvaardigheidstoetsen onderzocht op aanwezigheid van 

verschillende tekstsoorten (informatief, instructief, betoog), zoals deze omschreven zijn in het 

Referentiekader Taal (Meijerink et al., 2009). Vervolgens is een vergelijking gedaan op de bevraging 

van de kenmerken van leesvaardigheden (techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, 

evalueren, samenvatten, opzoeken), ook aan de hand van de omschreven indicatoren in het 

Referentiekader Taal. Deze analyse richtte zich op zes verschillende toetsen: 

 

• Examen Nederlands VMBO-BB 2017 

• Examen Nederlands VMBO-KB 2018 

• TOA Nederlands Lezen 1F Jongeren-1 
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• TOA Nederlands Lezen 1F-2F Jongeren-1 

• TIAT3, niveau A, afname periode mei 

• TIAT3, niveau B, afname periode mei 

 

Aan de hand van de eisen van de eindtermen voor het CSE, die geijkt dienen te zijn aan het 

Referentiekader Taal, is onderzocht in hoeverre deze leesvaardigheden ook bevraagd worden in de 

TOA en TIAT. In de analyse was de beschrijving in het Referentiekader Taal op 1F en 2F van de taken 

(beheersing van tekstsoorten) en de kenmerken van de taakuitvoering (leesvaardigheden) leidend. 

TOA 1F en TIAT3 niveau A en B toetsen op beheersing van 1F en TOA 1F-2F en CSE Nederlands vmbo 

en TOA 1F-2F op beheersing van 2F. 

 

Tekstsoorten  

 

Op 1F en 2F-niveau moet een lezer drie soorten teksten kunnen lezen: informatieve teksten, 

instructies en betogende teksten. In deze zes toetsen is onderzocht in hoeverre deze soorten teksten 

worden aangeboden en in welke verhouding. Tabel 8 geeft de beschrijvingen op 1F en 2F aan met de 

indicatoren waarin deze verschillende soorten teksten zich van elkaar onderscheiden. De 

aangeboden teksten zijn op deze indicatoren vergeleken.  

Tabel 8 

Omschrijving van de leestaken op beheersingsniveau 1F en 2F volgens het Referentiekader Taal, 

met de indicatoren waaraan deze taak moet voldoen (Meijerink et al., 2009, pp. 12-13) 

Taken Indicatoren van deze taken 

a. Lezen van informatieve 

teksten 

a.1 Kan eenvoudige informatieve teksten lezen, zoals zaakvakteksten, 
naslagwerken, (eenvoudige) internetteksten, eenvoudige schematische 
overzichten. (1F) 
a.2 Kan informatieve teksten lezen, waaronder schoolboek en 

studieteksten (voor taal- en zaakvakken), standaardformulieren, 

populaire tijdschriften, teksten van internet, notities en schematische 

informatie (waarin verschillende dimensies gecombineerd worden) en 

het alledaagse nieuws in de krant. (2F) 

b. Lezen van instructies b.1 Kan eenvoudige instructieve teksten lezen, zoals (eenvoudige) 
routebeschrijvingen en aanwijzingen bij opdrachten (uit de methode). 
(1F) 
b.2 Kan instructieve teksten lezen, zoals recepten, veelvoorkomende 

aanwijzingen en gebruiksaanwijzingen en bijsluiters van medicijnen. (2F) 

c. Lezen van betogende teksten c.1 Kan eenvoudige betogende teksten lezen, zoals voorkomend in 
schoolboeken voor taal- en zaakvakken, maar ook advertenties, reclames, 
huis- aan huisbladen. 
c.2 Kan betogende, vaak redundante teksten lezen, zoals reclameteksten, 

advertenties, folders, maar ook brochures van formele instanties of licht 

opiniërende artikelen uit tijdschriften. 
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Leesvaardigheden 

 

Naast tekstsoorten zijn in het Referentiekader taal ook zes kenmerken van leesvaardigheden 

beschreven, met indicatoren waaraan deze kenmerken moeten voldoen. Alle items in de zes 

verschillende toetsen zijn geanalyseerd op zes verschillende kenmerken van leesvaardigheid: 

techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken. Tabel 9 

toont een overzicht van deze kenmerken, met bijbehorende indicatoren, zowel op 1F als 2F niveau.  

 

Tabel 9 

Omschrijving van de kenmerken van leesvaardigheden in het Referentiekader Taal, met de 

indicatoren waaraan deze moeten voldoen op niveau 1F en 2F (Meijerink et al., 2009, pp. 12-13) 

Kenmerken leesvaardigheid Indicatoren van deze kenmerken 

1. Techniek en woordenschat 1.1 Kan teksten zodanig vloeiend lezen dat woordherkenning 
tekstbegrip niet in de weg staat. (1F) 
1.2 Kent de meest alledaagse (frequente) woorden, of kan de betekenis 
van een enkel onbekend woord uit de context afleiden. (1F) 
1.3 Op dit niveau is de woordenschat geen onderscheidend kenmerk 
van leerlingen meer. De woordenschat van de leerling is voldoende, om 
teksten te lezen en wanneer nodig kan de betekenis van onbekende 
woorden uit de vorm, de samenstelling of de context afgeleid worden. 
(2F) 

2. Begrijpen 2.1 Herkent specifieke informatie, wanneer naar één expliciet 
genoemde informatie-eenheid gevraagd wordt (letterlijk begrip). (1F) 
2.2 Kan (in het kader van het leesdoel) belangrijke informatie uit de 
tekst halen en kan zijn manier van lezen daar op afstemmen 
(bijvoorbeeld globaal, precies, selectief/gericht). (1F) 
2.3 Kan de hoofdgedachte van de tekst weergeven en maakt 
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. (2F) 
2.4 Legt relaties tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten. (2F) 
2.5 Ordent informatie (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden) voor 
een beter begrip. (2F) 
2.6 Herkent beeldspraak (letterlijk en figuurlijk taalgebruik). (2F) 

3. Interpreteren 3.1 Kan informatie en meningen interpreten voor zover deze dicht bij 
de leerling staan. (1F) 
3.2 Legt relaties tussen tekstuele informatie en meer algemene kennis. 
(2F) 
3.3 Kan de bedoeling van tekstgedeeltes en/of specifieke formuleringen 
duiden. (2F) 
3.4 Kan de bedoeling van de schrijver verwoorden. (2F) 

4. Evalueren 4.1 Kan een oordeel over een tekst(deel) verwoorden. (1F) 
4.2 Kan relaties tussen en binnen teksten evalueren en beoordelen. (2F) 

5. Samenvatten 5.1 Kan een eenvoudige tekst beknopt samenvatten. (2F) 

6. Opzoeken 6.1 Kan informatie opzoeken in duidelijk geordende naslagwerken, zoals 
woordenboeken, telefoongids e.d. (1F) 
6.2 Kan schematische informatie lezen en relaties met de tekst 
expliciteren. (1F) 
6.3 Kan systematisch informatie zoeken (op bijvoorbeeld het internet of 
de schoolbibliotheek) bijvoorbeeld op basis van trefwoorden. (2F)  
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3. Resultaten 
 

3.1 Beschrijvende statistieken 
 

Alvorens de analyses uit te voeren zijn eerst de beschrijvende statistieken beoordeeld. Deze geven 

aan dat het behaalde gemiddelde op de resultaten bij zowel TOA1 als TOA2 een opwaartse lijn laat 

zien in de drie verschillende cohorten. Tabel 10 toont aan dat het gemiddelde resultaat bij TOA1 per 

cohort toeneemt van M=6 (2015-2016), M=7.43 (2016-2017) naar M=8.12 (2017-2018). Ook het 

behaalde gemiddelde bij TOA2 laat een opgaande lijn zien, respectievelijk van M=4 (2015-2016), 

M=6.57 (2016-2017) naar M=8.82 (2017-2018). Zowel het gemiddelde bij cohort 2015-2016 als bij 

cohort 2016-2017 is bij TOA2 lager dan bij de eerste afname. De reikwijdte van de behaalde scores is 

in het laatste cohort breder dan bij de voorgaande jaren, zowel bij TOA1 en 2 als bij TIAT1 en 2. Ook 

het gemiddelde in de behaalde scores bij TIAT1 ligt in cohort 2017-2018 hoger (M=5.06) dan in het 

voorgaande jaar (M=4.14), net als bij TIAT2, met M=6.25 tegenover M=5.43.  

Tevens is in Tabel 10 zichtbaar dat voor cohort 2015-2016 geen behaalde scores zijn 

genoteerd op TIAT1 en 2, zoals eerder gemeld is in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 Procedure.  Ook zijn er 

geen behaalde scores in Tabel 10 aanwezig op de variabele CSE bij cohorten 2016-2017 en 2017-

2018, aangezien er geen proef-CSE bij deze twee cohorten is afgenomen.  
 

Tabel 10 

Beschrijvende statistieken van de gemiddelden (M), standaarddeviaties (SD) en de reikwijdte (R) 
van behaalde scores op TOA1 en 2, TIAT1 en 2 en het afgenomen proefexamen CSE Nederlands, 
verdeeld over drie cohorten 
 2015-2016 (N=7) 2016-2017 (N=7) 2017-2018 (N=17) 

 R M SD R M SD R M SD 

TOA1 6 6.00 1.83 5 7.43 1.90 8 8.12 2.45 
TOA2 3 4.00 

(N=6) 
1.27 5 6.57 2.23 7 8.82 1.94 

TIAT1 - - - 3 4.14 1.22 6 5.06 2.19 
TIAT2 - - - 4 5.43 1.51 5 6.25 1.92 
CSE 2,9 5.19 1.16 - - - - - - 

 

 

3.2  Analyse van kwantitatieve gegevens 
 
Het gaat hier om een beperkt aantal participanten, waarop de keuze is gemaakt om de non-

parametrische correlatie Spearman’s rho toe te passen op de behaalde scores op TOA1 en 2 door 

cohort 2015-2016 enerzijds en de behaalde scores op het CSE-proefexamen anderzijds. Spearman’s 

rho toont aan dat zowel geen samenhang is tussen TOA1 en het CSE-proefexamen (rs =.27 [-.069, 

.434], p = .600), als tussen TOA2 en het CSE-proefexamen (r = .33 [-.021, .559], p = .518). Ook een 

Spearman’s rho op de gemiddelde behaalde scores op TOA1 en 2 door cohort 2015-2016 enerzijds en 

de behaalde scores op het proef-CSE anderzijds toont geen samenhang (r = -.054 [-.008, .463], p = 

.908). Dit betekent dat het niet zo is dat er een grote kans is dat leerlingen die goed scoren op de 

TOA leesvaardigheidstoetsen ook relatief hoog zullen scoren op het CSE Nederlands vmbo.  
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In verband met afwezigheid van behaalde scores op TIAT door cohort 2015-2016 kon geen correlatie 

worden uitgevoerd tussen behaalde scores op TIAT enerzijds en behaalde scores op proef-CSE door 

cohort 2015-2016 anderzijds.  

Hoewel het voor de onderzoeksvraag niet van belang was, is wel een extra analyse 

uitgevoerd in hoeverre de opwaartse lijn in het gemiddelde van de behaalde scores op zowel TOA als 

TIAT over de drie cohorten significant is, aan de hand van een ANOVA met een vergelijking op het 

gemiddelde van de behaalde score op TOA1 en2 samen tussen het gemiddelde van de behaalde 

score op TIAT1 en 2 samen, over de drie verschillende cohorten. De resultaten geven aan dat de 

toename in de behaalde scores op TOA in de loop van de drie verschillende cohorten significant is, F 

(2, 28) = 10.005, p = .001, r = .65, met een groot effect. Dit betekent dat de cohorten gemiddeld 

genomen elk leerjaar hoger zijn gaan scoren in de TOA-leesvaardigheidstoetsen, waarbij de kans 

aanwezig is dat de gemiddelde score op TOA in het volgende cohort weer hoger is dan het 

voorafgaande jaar. De resultaten tonen geen significante toename in het gemiddelde van de 

behaalde scores op TIAT, F (1, 22) = 1.239, p = .278, r = .23, met een klein effect, tussen cohort 2016-

2017 en 2017-2018. Dit geeft aan dat de gemiddelde score op TIAT bij het volgende cohort niet hoger 

hoeft te zijn dan in de voorgaande cohorten.  

 

 

3.3 Analyse van kwalitatieve gegevens 
 

In de analyse van de kwalitatieve gegevens zijn de zes toetsen op drie componenten onderzocht, 

zoals deze ook in het Referentiekader Taal zijn benoemd. In paragraaf 3.3.1 wordt de analyse op 

tekstsoorten besproken en in 3.3.2 de analyse op kenmerken van leesvaardigheid. In 3.3.4 wordt de 

analyse besproken op basis van welke indicatoren deze kenmerken in de toetsen worden getoetst.  

 

3.3.1 Tekstsoorten 
 

Uit een vergelijking op de aanbieding van verschillende tekstsoorten komt naar voren dat in alle 

toetsen het merendeel aan informatieve teksten als leestaak worden aangeboden. Zie Tabel 8 voor 

de beschrijving van de verschillende tekstsoorten. Tabel 11 toont aan dat het CSE op kaderniveau 

100% uit informatieve leestaken bestaat en het CSE op basisniveau 75% uit informatieve teksten. Dit 

geeft aan dat in het CSE informatieve teksten het meest bevraagd worden. Zowel in beide toetsen 

van TOA (82%, 72%) als TIAT (60%, 60%) komen informatieve teksten het meest voor. Zowel TIAT als 

TOA bieden daarnaast ook instructies en betogende teksten aan. In het aantal leestaken springt TOA-

toets Nederlands Lezen 1F-2F Jongeren-1 met 18 taken het meest in het oog, met een verdeling van 

13 informatieve teksten (72%), 2 instructies (11%) en 3 betogende teksten (17%). De vergelijking in 

tekstsoorten tussen de verschillende toetsen geeft aan dat de TOA-leestoetsen in de bevraging op 

tekstsoorten het meest tegemoet komt aan de bevraging in het CSE.  
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3.3.2 Kenmerken leesvaardigheid 
 

Naast de vergelijking op de verschillende tekstsoorten, zijn de zes toetsen ook beoordeeld op de 

bevraging van de kenmerken van leesvaardigheid per item: techniek en woordenschat, begrijpen, 

interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken. Zichtbaar in de cijfers van tabel 12 wordt in alle 

toetsen het kenmerk begrijpen procentueel over alle items samen het meest bevraagd: CSE-BB  36% 

(N=28), CSE-KB  29% (N=42), TOA 1F 53% (N=30), TOA 1F-2F 48% (N=46), TIAT3 A 60% (N=20) en 

TIAT3 B 45% (N=20). Gevolgd door het kenmerk interpreteren, respectievelijk: 46%, 24%, 24%, 35%, 

30% en 25%. Dit geeft aan dat dit kenmerk over alle toetsen evenredig verdeeld is, waarbij alle 

toetsen enigszins met elkaar overeenkomen. Evalueren wordt in CSE-BB met 5 items (18%) bevraagd, 

verreweg het hoogst van alle toetsen. In ditzelfde CSE ligt ook de meeste nadruk op het kenmerk 

interpreteren (46%) in plaats van begrijpen (36%).  

Het eindexamen CSE-KB is de enige toets waarin alle kenmerken van leesvaardigheid 

bevraagd worden, met een redelijk evenwichtige verdeling: 29% begrijpen, 24% interpreteren, 21% 

samenvatten en 21% opzoeken, met een minderheid aan techniek en woordenschat (2,5%) en 

evalueren (2,5%). De overige toetsen missen één of meerdere leesvaardigheidskenmerken in de 

bevraging, waarbij TOA 1F-2F de beste overeenkomst met CSE vertoont. In TOA 1F-2F wordt alleen 

het kenmerk evalueren niet bevraagd.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11  

Vergelijking op kwalitatieve gegevens van CSE, TOA en TIAT op de taakaanbieding in 
tekstsoorten van leesvaardigheid, zoals deze benoemd zijn in het Referentiekader Taal 
(Meijerink et al., 2009, pp. 12-13), in aantallen en procenten 

 CSE-BB  CSE-KB TOA 1F TOA 1F-2F TIAT3 A TIAT3 B 

 N % N % N % N % N % N % 

Informatieve 
teksten 

3 75 5 100 9 82 13 72 3 60 3 60 

Instructieve 
teksten 

0 0 0 0 1 9 2 11 1 20 1 20 

Betogende 
teksten 

1 25 0 0 1 9 3 17 1 20 1 20 

Totaal 4 100 5 100 11 100 18 100 5 100 5 100 
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3.3.3 Indicatoren leesvaardigheid 
 

Binnen de benoemde kenmerken van leesvaardigheid zijn alle toetsen ook vergeleken in welke 

verhouding de indicatoren van deze kenmerken worden bevraagd in de items en daarmee het meest 

overeenkomen met CSE. Zie Tabel 9 voor de beschrijving van deze indicatoren op 1F en 2F.  

Tabel 13 toont aan dat in het CSE het kenmerk begrijpen aan de hand van alle indicatoren 

zowel op 1F als op 2F wordt getoetst, met uitzondering van CSE-BB. Hierin worden alleen de 

indicatoren 2.3 en 2.4 bevraagd, op 2F-niveau. In alle andere toetsen wordt de bevraging van 

begrijpen met de indicatoren 2.1 en 2.2 op 1F-niveau het meest toegepast. In de variatie van de 

verschillende indicatoren om het kenmerk begrijpen te bevragen komen CSE-KB en TOA 1F-2F het 

meest overeen. In TIAT3 A en B wordt begrijpen met name op 1F bevraagd met de indicatoren 2.1 

(20% dan wel 15%) en 2.2 (beide toetsen 25%), net als TOA 1F. Hierin heeft indicator 2.2 een 

percentage van 37% en 2.1 13%. Dit betekent dat deze drie toetsen wat betreft het bevragen van de 

verschillende indicatoren het minst overeenkomen met CSE.  

De beschrijving van de indicatoren van het kenmerk interpreteren, zie Tabel 9, toont aan dat 

het merendeel van deze indicatoren op 2F is (3.2, 3.3 en 3.4). De indicatoren op 2F-niveau relaties 

leggen tussen tekstuele informatie en algemene kennis (3.2) en kan de bedoeling van tekstgedeeltes 

en/of specifieke formuleringen duiden (3.3) zijn in alle toetsen aanwezig, met uitzondering van TIAT3 

B, hierin wordt 3.3 niet bevraagd. De resultaten tonen aan dat met name in TIAT3 ook interpreteren 

ook op 1F wordt getoetst, terwijl de andere toetsen interpreteren op 2F toetsen.  

 Het kenmerk evalueren wordt voornamelijk met de indicator kan een oordeel over een 

tekst(deel) verwoorden (4.1) op 1F beoordeeld, met het hoogste percentage in CSE-BB. In TIAT3 

worden geen van beide indicatoren bevraagd, waarmee deze het minst overeenkomen met CSE. TOA 

1F-2F komt nog het meest overeen met CSE, met 2 items waarin evalueren getoetst wordt.  

De beheersing van de vaardigheid kan een eenvoudige tekst beknopt samenvatten (5.1), 

indicator op 2F, wordt alleen in CSE-KB met een opdracht bestaande uit 9 onderdelen (21%) getoetst 

en in TIAT3 B met 1 item (5%). In de overige toetsen wordt samenvatten niet bevraagd. Dit resultaat 

Tabel 12 

Kwalitatieve vergelijking CSE, TOA en TIAT op de bevraging van de kenmerken van 
leesvaardigheid, zoals deze benoemd zijn in het Referentiekader Taal (Meijerink et al., 2009, pp. 
12-13), over de items van de toetsen, in aantallen en procenten 

 CSE-BB CSE-KB TOA 1F TOA 1F-2F TIAT3 A TIAT3 B 

 N % N % N % N % N % N % 

Techniek en 
woordenschat 

0 0 1 2,5 2 7 3 6,5 2 10 3 15 

Begrijpen  10 36 12 29 16 53 22 48 12 60 9 45 

Interpreteren 13 46 10 24 7 24 16 35 6 30 5 25 

Evalueren 5 18 1 2,5 1 3 2 4 0 0 0 0 

Samenvatten 0 0 9 21 0 0 0 0 0 0 1 5 

Opzoeken  0 0 9 21 4 13 3 6,5 0 0 2 10 

Totaal 28 100 42 100 30 100 46 100 20 100 20 100 
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geeft aan dat, op TIAT3 B na, geen enkele toets overeenkomt met CSE-KB. Ook CSE-B voldoet 

hiermee niet aan het kenmerk samenvatten op 2F.  

Hetzelfde toont Tabel 13 aan over het toepassen van de verschillende indicatoren (6.1, 6.2 en 

6.3) van het kenmerk opzoeken in CSE-BB en TIAT3 A. In beide toetsen worden geen van de 

genoemde indicatoren bevraagd. In CSE-KB wordt alleen indicator 6.2 bevraagd, 21% van het totale 

aantal indicatoren, waarin TOA 1F met 13% nog het meest in overeenkomt.  

In de gehele bevraging aan de hand van de indicatoren van de kenmerken in leesvaardigheid 

komt TOA 1F-2F het meest overeen met wat in CSE wordt bevraagd. Dat TOA 1F, TIAT3 A en TIAT3 B 

hier niet aan voldoen, is in de lijn der verwachting, aangezien zij ontwikkeld zijn om beheersing op 

niveau 1F aan te tonen. Deze toetsen voldoen wel aan de beschreven indicatoren voor 1F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 13 

Kwalitatieve vergelijking CSE, TOA en TIAT op de bevraging van leesvaardigheid, verdeeld over de 
verschillende indicatoren zoals deze benoemd zijn in het Referentiekader Taal (Meijerink et al., 2009, pp. 
12-13), over de items van de toetsen, in aantallen en procenten 

 CSE-BB CSE-KB TOA 1F TOA 1F-2F TIAT3 A TIAT3 B 

 N-
items 

% N-
items 

% N-items % N-
items 

% N-items % N-items % 

Techniek en 
woordenschat 
1.1, 1.2, 1.3 

0 0 1.3 > 1 2,5 1.3 > 2 7 1.3 > 3 6,5 1.2 > 2 10 1.3 > 3 15 

Begrijpen  
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 
 

2.3 > 4 
2.4 > 6 
 

14 
21 

2.1 > 5 
2.2 > 1 
2.3 > 3 
2.4 > 2 
2.5 > 1 

12 
2 
7 
5 
2 

2.1 > 4 
2.2 > 11 
2.3 > 1 
 

13 
37 
3 

2.1 > 9 
2.2 > 9 
2.3 > 2 
2.4 > 1 
2.6 > 1  

20 
20 
4 
2 
2 

2.1 > 4 
2.2 > 5 
2.3 > 2 
2.4 > 1 
 

20 
25 
10 
5 

2.1 > 3 
2.2 > 5 
2.5 > 1 

15 
25 
5 

Interpreteren 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

3.1 > 3 
3.2 > 1 
3.3 > 5 
3.4 > 4 

11 
4 

18 
14 

3.2 > 4 
3.3 > 3 
3.4 > 3 

10 
7 
7 

3.1 > 1 
3.2 > 2 
3.3 > 11 
3.4 > 1 

3 
7 

10 
3 

3.1 > 2 
3.2 > 2 
3.3 > 5 
3.4 > 7 

4 
4 

11 
15 

3.1 > 2 
3.2 > 2 
3.3 > 2 

10 
10 
10 

3.1 > 2 
3.2 > 1 
3.4 > 2 

10 
5 

10 

Evalueren 
4.1, 4.2 

4.1 > 4 
4.2 > 1 

14 
4 

4.1 > 1 2,5 4.1 > 1 3 4.1 > 1 
4.2 > 1 

2 
2 

0 0 0 0 

Samenvatten 
5.1 

0 0 5.1 > 9 21 0 0 0 0 0 0 5.1 > 1 5 

Opzoeken  
6.1, 6.2, 6.3 

0 0 6.2 > 9 21 6.2 > 4 13 6.2 > 2 
6.3 > 1 

4 
2 

0 0 6.2 > 2 10 

Totaal 28 100 42 100 30 100 46 100 20 100 20 100 
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4. Conclusie 
 

In deze scriptie zijn drie deelvragen onderzocht: 

• Is er een correlatie tussen de verschillende toetsen tekstbegrip die in de ISK worden gebruikt 

(TOA en TIAT) en het cijfer CSE-vmbo Nederlands? 

• Is er een toets met een hoogste correlatie? 

• In welke opzicht verschillen deze toetsen van elkaar in de bevraging van leesvaardigheden? 

Deze deelvragen waren naar aanleiding van de hoofdvraag vanuit het ISK-team van het Da Vinci 

College Lammenschans in leiden, gericht op ISK-leerlingen met uitstroom naar vmbo3:  

• Welke leesvaardigheden worden bevraagd in leesvaardigheidstoetsen in het ISK-onderwijs 

en in hoeverre indiceren deze toetsen een goede voorbereiding op het CSE-Nederlands 

vmbo? 

Het antwoord op deelvraag 1 kan gedeeltelijk beantwoord worden. Op basis van de beperkte 

gegevens, kon alleen een correlatie uitgevoerd worden op de behaalde scores op TOA-

leesvaardigheidstoetsen enerzijds en behaalde scores op een proef-CSE Nederlands anderzijds. De 

resultaten geven aan dat er geen samenhang wordt aangetoond tussen TOA-leesvaardigheidstoetsen 

en de behaalde resultaten op een proef-CSE. Dit gegeven kan niet gegeneraliseerd worden naar alle 

ISK-leerlingen die uitstromen naar vmbo3, daarvoor is de gebruikte data te mager. Uiteindelijk is 

alleen een correlationele analyse uitgevoerd tussen twee TOA-meetmomenten en de behaalde 

scores op een CSE-proefexamen Nederlands bij 7 voormalige ISK-leerlingen. Deelvraag 2 kan 

daarmee dan ook helemaal niet beantwoord worden. Er kon alleen een correlatie uitgevoerd worden 

met TOA-scores en niet met TIAT.  

In antwoord op deelvraag 3 kan aangegeven worden dat in CSE voornamelijk informatieve 

teksten bevraagd worden en dat TOA 1F met 82% daarin het meest overeenkomt, samen met TOA 

1F-2F (72%). De bevraging van de onderzochte kenmerken van leesvaardigheid komt alleen voor in 

CSE-KB, waarin deze kenmerken redelijk evenwichtig verdeeld zijn: 29% begrijpen, 24% interpreteren, 

21% samenvatten en 21% opzoeken, met een minderheid aan techniek en woordenschat (2,5%) en 

evalueren (2,5%). TOA 1F-2F, waarin alleen het kenmerk evalueren niet wordt bevraagd, toont de 

beste overeenkomst met CSE-KB. Volgens een kwalitatieve analyse naar de algehele bevraging van 

de kenmerken van leesvaardigheid op basis van de indicatoren komen CSE-KB en TOA 1F-2F het 

meest met elkaar overeen.  

 Met beantwoording van de deelvragen 1, 2 en 3 is de conclusie op de hoofdvraag dat voor 

een goede voorbereiding op doorschakeling naar vmbo3 ISK-leerlingen aan een zestal kenmerken 

van leesvaardigheid dienen te werken: techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, 

evalueren, samenvatten en opzoeken. Deze kenmerken komen overeen met de niveaubeschrijvingen 

in het Referentiekader Taal, waaraan toetsen en examens volgens de ‘Wet referentieniveaus 

Nederlandse taal en rekenen’ sinds 2010 moeten voldoen, dus ook het CSE Nederlands vmbo. Het 

zijn wezenlijke leesvaardigheden, die te herleiden zijn naar de drie fases in het gehele leesproces van 

begrijpend lezen: surface code, textbase en situation model. Techniek en woordenschat valt onder 

het decoderen in de surface code, als lagere-orde proces. Begrijpen en opzoeken vallen onder 

textbase, terwijl de kenmerken interpreteren, evalueren en samenvatten tot situation model 

behoren. Textbase en situation model behoren beide tot de hogere-orde processen. Figuur 5 geeft 

schematisch weer welke kenmerken in TOA en TIAT worden bevraagd of juist niet bevraagd en onder 

welke leesprocessen deze kenmerken vallen. Evalueren en opzoeken worden enigszins in beide TOA-



Scriptie MA_TW_Babette van den Boogaard_2572679 
 

48 

toetsen bevraagd, maar helemaal niet of minimaal in TIAT. Het kenmerk samenvatten wordt in beide 

toetsen niet bevraagd. De eindconclusie op de hoofdvraag is dat TOA 1F-2F de meeste kenmerken 

bevraagd die overeenkomen met de gevraagde kenmerken in CSE Nederlands vmbo en indiceert 

daarmee het beste de beheersing van de benodigde eindtermen voor CSE Nederlands vmbo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TOA TIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wordt niet bevraagd: 

• Expliciete woordenschat 

• Samenvatten  
 

Wordt niet bevraagd: 

• Opzoeken 

• Evalueren 

• Samenvatten 

Figuur 5 Schematisch overzicht per leesvaardigheidstoets (TOA en TIAT) met de kenmerken van 

leesvaardigheden die in deze toets bevraagd worden, dan wel niet bevraagd worden, verdeeld over 
de verschillende niveaus van de leesprocessen waarin de bevraging plaatsvindt. 
Legenda: ---= Lagere-orde leesproces (eerste niveau), ---= Hogere-orde leesproces (tweede niveau), ---= Hogere-orde 

leesproces (derde niveau) 
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5. Discussie  
 

5.1 Reflectie op het onderzoek 
 

Op basis van de beperkte vergaarde data in dit onderzoek, was het niet mogelijk om een volledig 

antwoord te kunnen geven op deelvraag 1. Er kon geen correlatie aangetoond worden tussen 

verschillende toetsen tekstbegrip die in de ISK worden gebruikt (TOA en TIAT) en het cijfer CSE-vmbo 

Nederlands. Met als gevolg dat deelvraag 2 ook niet beantwoord kon worden. De oorzaken voor deze 

beperkte data hebben onder andere te maken met een onsystematische registratie van de behaalde 

scores op verschillende toetsen in het leerlingvolgsysteem. Ook de doorstroming van voormalige ISK-

leerlingen vanuit een centrale groep naar verschillende klassen en niveaus over verschillende 

mentoren werkte negatief door op het verzamelen van verschillende resultaten. Mede hierdoor is 

ook het aantal verschillende toetsen dat met elkaar is vergeleken minder dan vooraf gepland was.  

 In de beschrijvende statistieken, paragraaf 3.1, toont Tabel 9 hiaten in de gemiddelden van 

de behaalde scores op de toetsen TIAT1 en 2 in cohort 2015-2016. Deze toetsen zijn wel indertijd bij 

de ISK afgenomen, maar de resultaten zijn niet bewaard en geregistreerd. Ook de resultaten op TOA1 

en 2 van cohort 2015-2016 zijn niet vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Magister, maar waren nog 

wel traceerbaar in computerbestanden van de betreffende docenten. Hoewel het mogelijk is om 

TOA-resultaten aan het leerlingvolgsysteem Magister te koppelen, is dat bij ISK Da Vinci College 

Lammenschans niet van het geval. De toetsresultaten op TOA1 en 2 en TIAT1 en 2 van cohort 2016-

2017 waren wel te achterhalen, maar ook deze gegevens kwamen uit aparte bestanden van de 

betreffende docenten. Vanwege de hiaten in de behaalde resultaten op TIAT1 en 2 bij cohort 2015-

2016 is alleen een correlatie uitgevoerd op TOA1 en 2 in samenhang met de behaalde scores op het 

CSE-proefexamen. Dit was niet mogelijk met de behaalde resultaten op TIAT.  

 Bij de start van de scriptie was het de bedoeling om meerdere verschillende toetsen met 

elkaar te vergelijken, zowel statistisch als kwalitatief. ISK Leiden gebruikt naast TOA en TIAT ook een 

aantal methodetoetsen om tekstbegrip te meten, Talent en SCORE. Talent is een T1-methode 

Nederlands voor het voortgezet onderwijs, met een leerlijn gericht op de onderbouw en een leerlijn 

voor de bovenbouw. In de ISK-uitstroomgroep vmbo3 wordt met de leergangen uit de onderbouw 

gewerkt. En SCORE is een digitaal programma voor begrijpend lezen, waarop leerlingen individueel 

en geheel op eigen niveau kunnen werken dat in het vmbo wordt gebruikt. In schooljaar 2017-2018 is 

hier voor het eerst ook in de ISK mee gewerkt. Bij het opvragen van behaalde scores door de drie 

cohorten op methodetoetsen van Talent en SCORE, blijken veel resultaten onvindbaar bij de ISK en 

bij het vmbo. Deels komt dit door wisseling van gebruikte methodes, deels door verspreiding van de 

voormalige ISK-leerlingen over verschillende niveaus, groepen, richtingen en mentoren. Ook werd 

tijdens het opvragen duidelijk dat een bepaalde methode niet is gebruikt door meerdere leerlingen, 

terwijl dit wel in het onderwijsprogramma is opgenomen. 

 Volgens de handleiding van TIAT dient deze toets op drie momenten in het jaar afgenomen 

te worden, echter, in deze analyse zijn de resultaten van twee momenten gebruikt, november en 

februari. Dit heeft te maken met het missen van de resultaten van mei bij cohort 2016-2017. Er is in 

dat jaar geen TIAT in mei afgenomen, omdat dit in de planning niet rond te krijgen was. Hierop is de 

keuze gemaakt om het alleen bij TIAT1 en 2 te houden.  
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5.2 Inschatting succes volgende cohorten 
 

In Tabel 9 is een opwaartse lijn zichtbaar in de loop van de cohorten in het behaald gemiddelde van 

de scores, zowel bij TOA als bij TIAT. Hoewel deze toename alleen bij TOA significant is, kan dit een 

indicatie zijn dat er een toename van leesvaardigheid is in de ISK-uitstroomgroep vmbo3. Welke 

factoren deze vooruitgang bepalen is aan de hand van deze scriptie niet te zeggen, daar is een 

vervolgonderzoek voor nodig. Mogelijk bouwt het ISK-team voort op eerder opgedane kennis en 

ervaringen, om doorschakeling te verbeteren. Daarnaast kan de achtergrond van de leerlingen in de 

verschillende cohorten een rol spelen. Wellicht is de nationaliteit en daarmee onderwijsachtergrond 

ook van invloed op toename van leesvaardigheid op TOA2 in de behaalde resultaten. In cohort 2015-

2016 (N=7) is 43% Somalisch ten opzichte van 59% Syrisch in cohort 2017-2018 (N=17). Echter, van 

de eerste twee cohorten zijn niet alle resultaten van alle leerlingen teruggevonden, uiteindelijk zijn 

de analyses uitgevoerd op alleen de resultaten die beschikbaar waren. De oorspronkelijke cohorten 

2015-2016 en 2016-2017 waren groter in aantal leerlingen. Daartegenover staat het cohort van 

2017-2018, dat nog compleet is en waar de betreffende informatie relatief makkelijk voor handen is. 

Deze factoren samen kunnen een plausibele verklaring geven voor de statistisch significant 

aangetoonde toename in de behaalde resultaten. 

Een inschatting geven in hoeverre de volgende cohorten succesvol zijn in het uiteindelijk 

behalen van hun CSE Nederlands, valt op grond van het onderzoek in deze scriptie niet te geven. Het 

is verleidelijk om, op basis van een significante toename in scores op TOA, te stellen dat het 

voorstelbaar is dat het laatste cohort, 2017-2018, over 2 jaar een hogere eindscore op het CSE zal 

behalen dan cohort 2015-2016 nu heeft behaald, maar een dergelijke voorspelling kan niet worden 

gekoppeld aan de resultaten van dit onderzoek. Dit kan, indien gewenst, in een vervolgonderzoek 

verder onderzocht worden.  

 

 

5.3 Aanbevelingen 
 

Naar aanleiding van de vragen van het ISK-team in Leiden, zoals welke leesvaardigheden nodig zijn 

om succesvol het eindexamen vmbo-Nederlands te behalen en welke toets deze vaardigheden het 

best bevraagt, volgen hier een aantal aanbevelingen voor NT2-docenten die zich richten op een ISK-

uitstroomgroep naar vmbo3. Het zijn een aantal suggesties, met een link naar een theoretische 

achtergrond. 

 ISK-leerlingen in een uitstroomgroep naar vmbo dienen in ieder geval geoefend te hebben 

met kenmerken van leesvaardigheid, zoals deze in het Referentiekader zijn benoemd. Het gaat dan 

om: techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken. Bij 

aandacht aan deze kenmerken komen automatisch alle fases van het leesproces gedurende het 

begrijpend lezen aan bod, zoals de lagere-orde processen in de fase van surface code, met techniek 

en woordenschat, tot aan de hogere-orde processen in de fases textbase en situation model, met de 

kenmerken begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken. 

 

Kenmerken 
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Bij het kenmerk techniek gaat het om technisch lezen. Hoewel uit een onderzoek van Van Steensel et 

al. (2015) blijkt dat de mate van vaardigheid van technisch lezen minder in relatie staat tot 

begrijpend lezen in de bovenbouw van het vmbo dan meta-cognitieve vaardigheden, zoals begrijpen 

en interpreteren, kan het oefenen van technisch lezen in een ISK-klas nog wel van positieve invloed 

zijn. Bij een NT2-leerder is immers de fonologische kennis minder of niet geautomatiseerd, waardoor 

deze meer moeite moet doen om de leestaak te kunnen begrijpen (Alderson et al., 2015). Inzet op 

technisch lezen kan helpen om fonologische kennis toe te laten nemen. Ook woordenschat is een 

belangrijk component waarop ingezet moet worden. Van Steensel et al. (2015) suggereren dat 

aanwezige ‘leespotentie’ bij T2-leerders na een groei in woordenschat beter tot uiting komt. 

Toename in de groei van woordenschat, zowel in de breedte als in de diepte, zorgt voor snellere 

woordherkenning. Dit is ook weer van positieve invloed op begrijpend lezen (Tannenbaum et al., 

2006).  

 Het kenmerk begrijpen staat volgens de beschrijving van het Referentiekader Taal onder 

andere voor herkennen van informatie, belangrijke informatie uit de tekst halen en relaties leggen 

tussen tekstdelen en teksten (Meijerink et al., 2009). Verbanden leggen, zowel tussen woorden 

onderling in een tekst als tussen woorden en bepaalde situaties, vindt plaats tijdens de textbase fase 

in het leesproces (Kintsch & van Dijk, 1978). Ook met het oefenen van informatie opzoeken in allerlei 

verschillende schema’s en overzichten worden leesvaardigheden in textbase getraind, onder andere 

met relaties leggen tussen schematische en tekstuele informatie.  

 Om het begrip van de tekst compleet te maken, maakt de lezer een mentale voorstelling van 

de gelezen tekst, situation model, met behulp van alle verbanden die in de textbase fase zijn gelegd 

(Kintsch & Rawson, 2005). Hier zijn oefeningen met de kenmerken interpreteren, evalueren en 

samenvatten zeer geschikt voor.  

 

Leesstrategieën 

 

Het gehele leesproces is een voortdurend wisselend geheel, waarbij steeds geschakeld wordt van 

lagere- naar hogere orde-processen en weer terug, deels onbewust en deels bewust aangestuurd 

door de lezer zelf. Op het moment dat een lezer de tekst niet meer begrijpt, schakelt deze over op 

leesstrategieën (van den Broek, 2009). Voor een succesvolle schakeling naar vmbo3 is een training in 

deze strategieën dan ook zinvol. In de ISK-uitstroomgroep vmbo3 wordt de lesmethode 

Nieuwsbegrip gebruikt, waarin vijf leesstrategieën centraal staan: voorspellen, ophelderen van 

onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen (CED-groep, 2018a). Het advies 

is om dit programma te blijven gebruiken. Wellicht is het nodig om de handleiding en alle 

mogelijkheden van Nieuwsbegrip nogmaals goed door te nemen en biedt het programma meer aan 

dan nu tijdens de lessen aan bod komt.   

   

Toetsing 

 

Wat betreft toetsing, is de aanbeveling om zowel TOA 1F, TOA 1F-2F en TIAT te blijven gebruiken. 

Hoewel het F-niveau op T1 gericht is, biedt dit niveau de beste voorbereiding op doorstroom naar 

vmbo, waar immers de beheersing van 2F-niveau de eindnormering is. Het is wel zaak om naast TOA 

en TIAT, waarin de vaardigheden begrijpen en interpreteren en enigszins opzoeken getoetst worden, 

nog een ander toetsinstrument te gebruiken voor de vaardigheden evalueren en samenvatten. Zie 
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ook figuur 5 in hoofdstuk 4 voor welke vaardigheden met welke toets bevraagd worden. Met welk 

toetsinstrument de kenmerken evalueren en samenvatten getoetst kunnen worden, valt buiten de 

beschouwing van deze scriptie. Het is wel van belang om voor de doorstroom naar vmbo3 aandacht 

te besteden aan het onderdeel samenvatten, omdat deze een aandeel van 20% in het Centraal 

Schriftelijk Eindexamen Nederlands heeft. 

 

Volgsysteem 

 

Mocht het ISK-team in Leiden in de toekomst de voortgang van voormalige ISK-leerlingen willen 

bijhouden, dan is het van belang om een leerlingvolgsysteem op te zetten, waarin behaalde 

resultaten systematisch opgeslagen worden en geactualiseerd blijven. Het voordeel is dat op de 

langere termijn mogelijke vooruitgang, dan wel correlaties, onderzocht kunnen worden, waarop het 

eigen onderwijsprogramma geëvalueerd en eventueel aangepast kan worden. Met welk programma 

dit systeem gemaakt moet worden, moet verder onderzocht worden. Het is mogelijk om 

bijvoorbeeld TOA te koppelen aan het leerlingvolgsysteem Magister, dit kan het eenvoudiger maken 

om bepaalde vorderingen van leerlingen bij te houden. In een ideale situatie zou dit volgsysteem ook 

gekoppeld kunnen worden aan behaalde resultaten in het vmbo, op voorwaarde dat ze intern 

doorstromen binnen het Da Vinci College.   

  

NT2 in het vmbo 

 

Voor ISK-leerlingen met een uitstroomprofiel naar vmbo3 is het streefdoel naar beheersing van op 

weg naar B1 (Lowan, 2016). Hoewel nieuwkomers zich vanaf beheersingsniveau A2 zich zelfstandig in 

Nederland kunnen redden, is de woordenschat nog beperkt, ook bij leerlingen met B1-niveau 

(Bakker, 2017). Om goed mee te kunnen komen in het regulier onderwijs, waarin F-niveaus de norm 

zijn, heeft een voormalig ISK-leerling onder andere extra aandacht nodig voor woordenschat. Zoals 

eerder is opgemerkt geven Van Steensel et al. (2015) aan dat toename van woordenschat en kennis 

in T2 voor verbetering in het leesvaardigheid zorgt bij T2-leerders. In het PTA Nederlands bij vmbo Da 

Vinci College Lammenschans is geen aparte toevoeging opgenomen met speciale en/of extra 

aandacht voor voormalige ISK-leerlingen om tegemoet te komen aan hun achterstand in het 

Nederlands. Een aanbeveling is om deze extra begeleiding wel op te nemen in het PTA, waarin niet 

alleen de ISK-leerlingen, maar ook vmbo-docenten worden begeleid door bijvoorbeeld een speciaal 

daarvoor aangestelde coördinator. Voor de juiste invulling van deze begeleiding en in welke vorm 

deze gegeven kan worden, vraagt om een vervolgonderzoek.  
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1  Procedure afname proefexamen 

 
School: Da Vinci Lammenschans, Leiden 
Datum: 17 april 2018 
Participanten: 10 Voormalige ISK-leerlingen in schooljaar 2015-2016, in juli 2016 uitgestroomd naar 
vmbo3, en in mei 2018 examenkandidaten voor vmbo-bb/vmbo-kb. N=10 (50% man – 50% vrouw) 
 
Proefexamen  
Vmbo-bb examen 2014: N=4 (25% man – 75% vrouw) 
Vmbo-kb examen 2011: N=6 (67% man – 33% vrouw) 
 
Inhoud proefexamen 
Vmbo-bb 2014, tijdvak 1, maandag 19 mei (Examenblad, 2018a): 

• Examenboekje met 5 teksten en 30 meerkeuzevragen (A/B/C/D) (14 blz.) (minus 
schrijfopdracht)  

• Uitwerkbijlage, antwoordvel meerkeuzevragen 1 t/m 30 (3 blz.) (minus uitwerkvel 
schrijfopdracht) 

• Correctievoorschrift (regels voor de beoordeling, algemene en vakspecifieke regels, 
beoordelingsmodel)  

 
Vmbo-kb 2011, tijdvak 1, woensdag 18 mei (Examenblad, 2018b): 

• Examenboekje met 24 opgaven, waaronder open vragen, samenvatting maken en 
meerkeuzenvragen (A/B/C/D) (6 blz.) (minus schrijfopdracht) 

• Tekstboekje met 5 teksten. (14 blz.)  

• Uitwerkbijlage voor de open vragen, samenvatting en meerkeuzevragen. (7 blz.) (minus 
schrijfopdracht) 

• Correctievoorschrift (regels voor de beoordeling, algemene en vakspecifieke regels, 
beoordelingsmodel)  
 

Toegestane hulpmiddelen: 
Woordenboek Nederlands of woordenboek Nederlands naar de thuistaal van de participant. 
(Examenblad, 2016) 
 
Procedure vooraf de afname: 
De leerlingen zijn vooraf via Magister uitgenodigd en ingeroosterd onder vermelding van Toets 
leesvaardigheid oud-ISK-kinderen op dinsdag 17 april om 9.45 uur. De afname zal 2 lesuren in beslag 
nemen, van 9.50 – 11.30 uur, totaal 100 minuten. Voor een officieel examen vmbo-bb staat 90 
minuten en voor vmbo-kb 120 minuten. De schrijfopdracht wordt niet afgenomen. De verwachting is 
dat de leerlingen hier gemiddeld 15-20 minuten mee bezig zijn en wordt van de totale tijd in 
mindering gebracht. Afnameduur voor vmbo-bb is 90 – 20 minuten = 70 minuten en voor vmbo-kb 
120 – 20 minuten = 100 minuten.  
 
Procedure tijdens de afname: 
Alle leerlingen in 1 lokaal, basis bij elkaar, kader bij elkaar.  
Vooraf telefoons op uit/stil en in de tassen. Tassen in de kluis of in een hoek van het lokaal. 
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Start van de afname: 
Jullie zijn twee jaar geleden vanaf de ISK ingestroomd bij vmbo3 en als het goed is klaar voor het 
examen van vmbo4. Na de meivakantie gaan jullie op voor het examen Nederlands. Dat wordt 
spannend omdat Nederlands een tweede taal voor jullie is. Jullie krijgen nu een proefexamen om te 
ervaren hoe een examen gaat, met verschillende teksten en opdrachten. Het is een oefenexamen om 
te ervaren hoe het is om een heel examen achter elkaar te maken. Daarbij willen de docenten van de 
ISK en van het vmbo hier graag weten hoeveel jullie in de afgelopen twee jaar erbij geleerd hebben in 
jullie leesvaardigheid in de Nederlandse taal. Dat ga ik onderzoeken met de opgaven die jullie gaan 
maken.  
De leerlingen voor het basisexamen krijgen 2 boekjes, een boekje met alle teksten en opgaven erin en 
een boekje waarin je de antwoorden moet schrijven. De leerlingen voor het kaderexamen krijgen 3 
boekjes. Een boekje met alle teksten, een apart boekje met de opgaven en een apart boekje waarin je 
alle antwoorden schrijft. Let op, de schrijfopdracht maak je dus niet.  
Lees alles rustig door en schrijf je antwoorden in de uitwerkbijlage. Op elke tafel ligt een 
woordenboek, die mag je gebruiken. Hoeft niet.  
Het eerste uur blijf je in ieder geval zitten, ook als je klaar bent. Als je graag wilt weten hoe je het 
gedaan hebt, schrijf je je antwoorden op een apart blaadje, zodat je het later kan nakijken. Bij het 
verlaten van het lokaal, nadat je alles hebt ingeleverd, kan je een blaadje met alle antwoorden 
meekrijgen.  
Zijn er nog vragen?  
 
Uitdelen van de boekjes. Eerst het examen met de opgaven zelf, daarna het tekstboekje bij kb en 
vervolgens de uitwerkbijlage.  
 
Tijdens de afname: observatie van de leerlingen. 
Welke strategieën worden gebruikt? Eerst alles lezen, daarna de vragen? Gelijk beginnen met 
invullen? Lezen, invullen, terugkijken, invullen?  
Tijd bijhouden: bb = 70 minuten/kb = 90 minuten 
 
Benodigdheden: 

• 4 x vmbo-bb examen en uitwerkbijlage 

• 6 x vmbo-kb examen, tekstboekje en uitwerkbijlage 

• Potloden/pennen, hebben de leerlingen zelf bij zich 

• Schrijfblaadjes om antwoorden op te schrijven om mee naar huis te nemen 

• Antwoordmodellen voor de leerlingen om mee te nemen, na het inleveren en bij het 
verlaten van het lokaal 

• 10 woordenboeken 
 
Procedure beoordeling: 
Nakijken volgens het beoordelingsmodel zoals deze gegeven is op examenblad.nl.  
Aanpassing in het behaalde aantal punten? (minus schrijfopdracht, -12 / -13 punten. Is van invloed 
op het te behalen cijfer.)  
Tweede corrector/beoordelaar? Wie? Officieel een docent Nederlands van het Da Vinci 
Lammenschans?  
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Bijlage 2 Omzetting cijfertabel normering Nederlands vmbo-proefexamen 
 

Tabel 14 Cijfertabel opgehaald via cijfersberekenen.nl met de normering voor Nederlands BB vmbo, 
CSE 1e tijdvak, 2014 

cijfersberekenen.nl is hét online 
hulpmiddel voor docenten bij het 
berekenen van cijfers voor een toets. 
Punten instellen, cesuur bepalen en 
klaar! 
  
Cijfer 
  
Cijfer 5.5 
  
Toets 
  
30.0 punten 
  
Cesuur 
  
Normeringsterm 1.1  

Juist Onjuist Cijfer 

30,0 0,0 10,0 
29,5 0,5 9,9 
29,0 1,0 9,8 
28,5 1,5 9,7 
28,0 2,0 9,5 
27,5 2,5 9,4 
27,0 3,0 9,2 
26,5 3,5 9,1 
26,0 4,0 8,9 
25,5 4,5 8,8 
25,0 5,0 8,6 
24,5 5,5 8,5 
24,0 6,0 8,3 
23,5 6,5 8,2 
23,0 7,0 8,0 
22,5 7,5 7,9 
22,0 8,0 7,7 
21,5 8,5 7,6 
21,0 9,0 7,4 
20,5 9,5 7,3 
20,0 10,0 7,1 
19,5 10,5 7,0 
19,0 11,0 6,8 
18,5 11,5 6,7 
18,0 12,0 6,5 
17,5 12,5 6,4 
17,0 13,0 6,2 
16,5 13,5 6,1 
16,0 14,0 5,9 
15,5 14,5 5,8 
15,0 15,0 5,6 

  

Juist Onjuist Cijfer 

14,5 15,5 5,5 
14,0 16,0 5,3 
13,5 16,5 5,2 
13,0 17,0 5,0 
12,5 17,5 4,9 
12,0 18,0 4,7 
11,5 18,5 4,6 
11,0 19,0 4,4 
10,5 19,5 4,3 
10,0 20,0 4,1 
9,5 20,5 4,0 
9,0 21,0 3,8 
8,5 21,5 3,7 
8,0 22,0 3,5 
7,5 22,5 3,4 
7,0 23,0 3,2 
6,5 23,5 3,1 
6,0 24,0 2,9 
5,5 24,5 2,8 
5,0 25,0 2,6 
4,5 25,5 2,5 
4,0 26,0 2,3 
3,5 26,5 2,2 
3,0 27,0 2,0 
2,5 27,5 1,9 
2,0 28,0 1,7 
1,5 28,5 1,6 
1,0 29,0 1,6 (beta) 
0,5 29,5 1,3 (beta) 
0,0 30,0 1,0 (beta) 
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Tabel 15 Cijfertabel opgehaald via cijfersberekenen.nl met de normering voor Nederlands KB vmbo, 
Nederlands, 2011 

cijfersberekenen.nl is hét online 
hulpmiddel voor docenten bij het 
berekenen van cijfers voor een toets. 
Punten instellen, cesuur bepalen en 
klaar! 
  
Cijfer 
  
Cijfer 5.5 
  
Toets 
  
38.0 punten 
  
Cesuur 
  
Normeringsterm 1.2  

Juist Onjuist Cijfer 

38,0 0,0 10,0 
37,5 0,5 9,9 
37,0 1,0 9,9 
36,5 1,5 9,8 
36,0 2,0 9,7 
35,5 2,5 9,6 
35,0 3,0 9,5 
34,5 3,5 9,4 
34,0 4,0 9,3 
33,5 4,5 9,1 
33,0 5,0 9,0 
32,5 5,5 8,9 
32,0 6,0 8,8 
31,5 6,5 8,7 
31,0 7,0 8,5 
30,5 7,5 8,4 
30,0 8,0 8,3 
29,5 8,5 8,2 
29,0 9,0 8,1 
28,5 9,5 8,0 
28,0 10,0 7,8 
27,5 10,5 7,7 
27,0 11,0 7,6 
26,5 11,5 7,5 
26,0 12,0 7,4 
25,5 12,5 7,2 
25,0 13,0 7,1 
24,5 13,5 7,0 
24,0 14,0 6,9 
23,5 14,5 6,8 
23,0 15,0 6,6 
22,5 15,5 6,5 
22,0 16,0 6,4 
21,5 16,5 6,3 
21,0 17,0 6,2 
20,5 17,5 6,1 
20,0 18,0 5,9 
19,5 18,5 5,8 
19,0 19,0 5,7 
18,5 19,5 5,6 

  

Juist Onjuist Cijfer 

18,0 20,0 5,5 
17,5 20,5 5,3 
17,0 21,0 5,2 
16,5 21,5 5,1 
16,0 22,0 5,0 
15,5 22,5 4,9 
15,0 23,0 4,8 
14,5 23,5 4,6 
14,0 24,0 4,5 
13,5 24,5 4,4 
13,0 25,0 4,3 
12,5 25,5 4,2 
12,0 26,0 4,0 
11,5 26,5 3,9 
11,0 27,0 3,8 
10,5 27,5 3,7 
10,0 28,0 3,6 
9,5 28,5 3,5 
9,0 29,0 3,3 
8,5 29,5 3,2 
8,0 30,0 3,1 
7,5 30,5 3,0 
7,0 31,0 2,9 
6,5 31,5 2,7 
6,0 32,0 2,6 
5,5 32,5 2,5 
5,0 33,0 2,4 
4,5 33,5 2,3 
4,0 34,0 2,1 
3,5 34,5 2,0 
3,0 35,0 1,9 
2,5 35,5 1,8 
2,0 36,0 1,7 
1,5 36,5 1,7 (beta) 
1,0 37,0 1,5 (beta) 
0,5 37,5 1,2 (beta) 
0,0 38,0 1,0 (beta) 
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Bijlage 3 Invoeren F-rapport bij ISK Da Vinci Lammenschans te Leiden 
 

Aangeleverd door ISK Da Vinci College Lammenschans in Leiden, april 2018 

Invoeren rapport Nt2  

-Stel het uitstroomniveau van je leerling vast 
-Bekijk de TOA-resultaten/portfolio-opdrachten en de andere resultaten  
-Koppel die resultaten aan een score op het juiste uitstroomniveau 
-Ga naar Magister, cijfers invoeren, kies de klas en het vak 
-Vink de vaardigheden die je wilt invoeren aan 
-Kies de goede periode en het goede niveau  
-Voer de score in en sla op  

 

Uitstroomniveaus Nt2  

 Uitstroomniveau A2     2F 

1-2-3 punten=start A1      1-2-3 punten = start 1F 
4-5-6 punten= op weg naar A1    4-5-6 punten = op weg naar 1F 
7-8- punten=bijna A1       7-8 punten = bijna 1F 
9 punten= A1        9 punten = 1F 
10-11-12 punten=start A2      10-11-12 punten = start 2F 
13-14-15 punten= op weg naar A2    13-14-15 punten = op weg naar 2F 
16-17- punten=bijna A2      16-17 punten = bijna 2F 
18 punten= A2      18 punten =2F 
 
 Uitstroomniveau B1     3F 

1-2-punten=start A1       1-2 punten = start 1F 
2-4 punten= op weg naar A1     2-4 punten = op weg naar 1F 
5 punten=bijna A1       5 punten = bijna 1F 
6 punten= A1        6 punten = 1F 
7-8punten=start A2       7-8 punten = start 2F 
9-10 punten= op weg naar A2    9-10 punten = op weg naar 2F 
11 punten=bijna A2      11 punten = bijna 2F 
12 punten= A2      12 punten = 2F 
13-14-punten=start B1      13 – 14 punten – start 3F 
15-16punten= op weg naar B1    15 -16 punten = op weg naar 3F 
17 punten=bijna B1       17 punten = bijna 3F 
18 punten= B1       18 punten = 3F 
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 Uitstroomniveau B2  

1 -2 punten=   start A1  
3 punten= op weg naar A1 
4 punten= bijna a1 
5 punten= A1 
6 punten= start A2  
7 punten= op weg naar A2 
8 punten= bijna A2 
9 punten= A2 
10 punten= start B1  
11-12 punten= op weg naar B1 
13 punten= bijna B1 
14 punten= B1            
15 punten= start B2  
16 punten= op weg naar B2 
17 punten= Bijna B2 
18 punten= B2 
 
 

 


