
Peilingsonderzoek  
Mondelinge Taalvaardigheid in 
het basisonderwijs 
Rapportage 

Nijmegen, 29 november 2017 

Annemarie van Langen 
Loes van Druten-Frietman 
Maarten Wolbers 
Cindy Teunissen 
Heleen Strating 
Christel Dood 
Aniek Geelen  
Marc Binsbergen  



Projectnummer: 2016.564 

 2017 KBA Nijmegen 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 
en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt te Nijmegen. 

No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without 
written permission from the publisher.



2 

Inhoudsopgave 
1.Inleiding en leeswijzer 3 

2.Opzet van het hoofdonderzoek 4 
2.1 Steekproeftrekking 4 
2.2 Scholenwerving 4 
2.3 Overzicht instrumentarium 5 
2.4 Organisatie en verloop dataverzameling 6 
2.5 Responsoverzichten 8 
2.6 Organisatie en verloop dataverwerking en kwaliteit databestand 10 
2.7 Terugkoppeling resultaten naar scholen 12 

3.Steekproef van scholen en leerlingen 13 
3.1 Inleiding 13 
3.2 Kenmerken en representativiteit van de scholensteekproef 13 
3.3 Kenmerken en representativiteit van de leerlingensteekproef 14 

4.Verantwoording instrumentarium 16 
4.1 Uitgangspunten instrumenten 16 
4.1.1 Algemeen 16 
4.1.2 Luisteren 17 
4.1.3 Spreken 18 
4.1.4 Gesprekken 19 
4.2 Pretest 20 
4.2.1 Opzet, populatie en betrokkenen 20 
4.2.2 Psychometrische analyse 21 
4.2.3 Kwalitatieve analyse 23 
4.2.4 Gebruikersevaluatie leerlingen 23 
4.2.5 Gebruikersevaluatie expertgroep 25 
4.3 Beoordelingsmodellen 25 
4.3.1 Beoordelingsmodel naar globaal oordeel 27 
4.3.2 Preconditie 27 
4.3.3 Adviezen ten aanzien van standaardbepaling 28 
4.3.4 Gesprekken: advies ten aanzien van go/no go 28 
4.4 Kwaliteit van de toets Luisteren 28 
4.4.1 Toetseigenschappen (IRT-analyse) 28 
4.4.2 Twee varianten van de luistertoets 30 
4.4.3 Standaardbepaling Luisteren 36 
4.5 Kwaliteit van de toets Spreken 36 
4.5.1 Toetseigenschappen (IRT-analyse) 36 
4.5.2 Standaardbepaling Spreken 39 
4.6 Kwaliteit van de toets Gesprekken 39 
4.6.1 Toetseigenschappen (IRT-analyse) 39 
4.6.2 Standaardbepaling Gesprekken 42 
4.7 Samenhang analytische en globale oordelen 42 
4.8 Verantwoording vragenlijsten schoolleiders en leerlingen 45 
4.8.1 Algemeen 45 
4.8.2 De schoolleidersvragenlijst 46 
4.8.3 De leerlingvragenlijst 47 

5.Toetsprestaties leerlingen 49 
5.1 Toetsprestaties leerlingen 49 
5.1.1 Luisteren 49 

5.1.2 Spreken  50 
5.1.3 Gesprekken 50 
5.2 Verhouding leerlingprestaties op kenmerken taakuitvoering 52 
5.2.1 Luisteren  52 
5.2.2 Spreken  54 



3 

5.2.3 Gesprekken 56 
5.3 Verband tussen kenmerken taakuitvoering tussen toetsen 59 
5.3.1 Relatie Spreken en Gesprekken  59 
5.3.2 Relatie luistervaardigheid en schriftelijk samenvatten 60 
5.4 Het onderscheid van -1F-1F en 1F-2F middels vaardigheden en/of 

gedragingen 60 
5.4.1 Weging van kenmerken in het beoordelingsmodel  60 
5.4.2 Described scales  61 
5.4.3 Samenhang tussen de subdomeinen luisteren, spreken en 

gesprekken 67 
5.5 Verschillen tussen de huidige leerlingprestaties en de leerling- 
 prestaties in 2007/2010     69 
5.5.1 Anker Luisteren  69 
5.5.2 Anker Spreken 70 

6.Onderwijsaanbod scholen 73 
6.1 Inleiding 73 
6.2 Mondelinge taalvaardigheid in de hele school 73 
6.3 Mondelinge taalvaardigheid in groep 8 78 
6.4 Kenmerken school en team 81 
6.5 De mening van de schoolleider over mondelinge taalvaardigheid 84 
6.6 Concluderend 85 

7.Taalachtergrond van de leerlingen 87 
7.1 Inleiding 87 
7.2 Spreektaal in de omgeving 87 
7.3 Taalactiviteiten thuis 89 
7.4 Relatie met klasgenoten en de leerkracht 90 
7.5 Spreken in de klas 91 
7.6 Concluderend 92 

8.De relatie tussen prestaties en kenmerken van scholen en
leerlingen 93 

8.1 Inleiding 93 
8.2 De samenhang van de prestaties met leerlingkenmerken 93 
8.2.1 Achtergrondkenmerken leerlingen  93 
8.2.2 Taalkenmerken leerlingen  94 
8.3 De samenhang van de prestaties met schoolkenmerken 96 
8.3.1 Achtergrondkenmerken en samenstelling leerlingenpopulatie 

van scholen 96 
8.3.2 Onderwijsaanbod mondelinge taalvaardigheid 97 
8.4 Relatie tussen leerling- en schoolkenmerken en mondelinge 

taalvaardigheid 100 
8.5 Concluderend 107 

9.Opzet dieptestudie 109 
9.1 Inleiding 109 
9.2 Selectie van deelnemende scholen 109 
9.3 Werving en respons 110 
9.3.1 Werving 110 
9.3.2 Respons 110 
9.3.3 Non-respons analyse 111 
9.3.4 Representativiteit van de deelnemers aan het verdiepende

onderzoek 111 
9.4 Opzet en instrumenten 112 
9.5 Verloop dataverzameling 114 
9.5.1 Respons  115 

10.De lessen mondelinge taalvaardigheid 116 
10.1 Inleiding 116 



4 

10.2 Omschrijving van de lessen mondelinge taalvaardigheid 116 
10.3 Domeinspecifieke lesaspecten 118 
10.4 Algemene aspecten van de lessen mondelinge taalvaardigheid 120 
10.4.1 Doelgerichtheid en planmatigheid 120 
10.4.2 Contextrijkheid  124 
10.4.3 Interactie leerkracht-leerlingen en kwaliteit van de feedback 125 
10.4.4 Sfeer en klimaat  127 
10.4.5 Differentiatie en aandacht voor elke leerling 128 
10.5 Conclusies 130 

11.De lessen wereldoriëntatie 131 
11.1 Inleiding 131 
11.2 Omschrijving van de lessen wereldoriëntatie 131 
11.3 Domeinspecifieke lesaspecten 133 
11.4 Algemene aspecten van de lessen wereldoriëntatie 138 
11.4.1 Interactie leerkracht-leerlingen en de kwaliteit van de feedback 138 
11.4.2 Sfeer en klimaat 140 
11.5 Conclusies 140 

12.Het onderwijsaanbod voor mondelinge taalvaardigheid volgens
de leerkrachten  141 

12.1 Inleiding  141 
12.2 Registratie van vorderingen en gerichte ondersteuning 

achterblijvers 141 
12.3 Mondelinge taalvaardigheid in vergelijking tot andere 

taaldomeinen  142 
12.4 Gebruik van methode of zelfontwikkeld materiaal en gebruik van 

leerlijnen 143 
12.5 Frequentie waarin mondelinge taalvaardigheid gericht aan de 

orde komt 144 
12.6 Ervaren belemmeringen bij het onderwijs in mondelinge 

taalvaardigheid 145 
12.7 Concluderend 145 

13.Conclusies en discussie 146 
13.1 Steekproef 146 
13.2 Inhoudelijke bevindingen 146 
13.3 Evaluatie aanpak 147 
13.4 Kansen 147 

14.Literatuur 148 

Bijlage 1 Toetsmatrijzen defintiief instrumentarium 149 
Bijlage 2 Materialen Spreken en Gesprekken 151 
Bijlage 3 Brief aan scholen met verzoek deel te nemen aan 

verdiepend onderzoek  154 
Bijlage 4 Observatieschema les mondelinge taalvaardigheid 156 
Bijlage 5 Observatieschema les wereldoriëntatie 160 
Bijlage 6 Interviewleidraad 164 



5 

1. Inleiding en leeswijzer

In de zomer van 2016 is, in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie), het 
peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid bij leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs gestart. 
Doel van dit peilingsonderzoek is vaststellen wat de stand van zaken is ten aanzien van de mondelinge 
taalvaardigheden luisteren, spreken en gesprekken voeren aan het eind van de basisschool. Door 
leerlingen uit groep 8 van een groot aantal basisscholen in Nederland te toetsen en scholen (via 
schoolleiders) te bevragen op hun onderwijsaanbod in mondelinge taalvaardigheid, is een beeld 
verkregen van de aandacht die er op de scholen aan mondelinge taalvaardigheid besteed wordt en van 
het vaardigheidsniveau van de leerlingen. 

Onderwijspeilingen bieden een aanvulling op het onderzoek naar het onderwijsstelsel als geheel. In 
2014 kreeg de Inspectie de regie over deze peilingen. Met de uitkomsten van de peilingsonderzoeken 
weten we wat kinderen leren op school, hoe kennis en vaardigheden van kinderen zich in de tijd 
ontwikkelen en hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot het onderwijsaanbod. De uitkomsten van 
de peilingsonderzoeken geven op stelselniveau een beeld van het ‘kennen en kunnen’ in Nederland en 
de factoren die daarop van invloed zijn. 

Het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid is, in opdracht van de Inspectie, uitgevoerd door 
KBA Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Expertisecentrum Nederlands. De 
instrumentontwikkeling was in handen van Bureau ICE. Samen met ResearchNed heeft Bureau ICE 
voor de terugkoppeling naar scholen (op leerling- en schoolniveau) gezorgd.  

Aan het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid hebben ruim 2300 groep 8 leerlingen en 110 
schoolleiders van 121 basisscholen deelgenomen. Uit deze groep van 121 scholen hebben na afloop 
van het hoofdonderzoek vijftien scholen deelgenomen aan een verdiepend onderzoek. Voor dit 
verdiepende onderzoek is het onderwijsleerproces op het gebied van mondelinge taalvaardigheid in de 
klas in kaart gebracht. 

In dit rapport worden de opzet en de resultaten van het peilingsonderzoek beschreven. 
Achtereenvolgens komt aan bod hoe de scholenwerving en dataverzameling verlopen zijn en hoe de 
steekproef eruitziet. Daarna volgt een beschrijving en verantwoording van het instrumentarium waarna 
de resultaten op school- en leerlingniveau beschreven worden. Het laatste deel van het rapport gaat 
over het verdiepende onderzoek.  
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2. Opzet van het hoofdonderzoek

2.1 Steekproeftrekking 

De bruto steekproef voor het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid bestond uit 210 scholen, 
verdeeld over twee tranches. De eerste tranche bestond uit 150 scholen en de tweede tranche uit 60 
scholen. De 60 scholen uit de tweede tranche dienden als vervangers voor scholen uit de eerste 
tranche. Deze steekproef is aangeleverd door de Inspectie en is representatief voor de Nederlandse 
basisschoolpopulatie voor wat betreft stedelijkheid, percentage leerlinggewicht, schoolgrootte, 
denominatie, toezichtarrangement en regio. Alle scholen in de steekproef zijn recent bezocht door een 
inspecteur.  

Voordat de scholen benaderd zijn over het peilingsonderzoek zijn ze ingedeeld in categorieën op basis 
van stedelijkheid van de vestigingsgemeente en het percentage leerlinggewicht (schoolscore). Tevens 
is vastgelegd hoe in de landelijke basisschoolpopulatie de scholen verdeeld zijn over deze categorieën. 
Zo kon tijdens het wervingsproces gemonitord worden of de groep deelnemende scholen nog steeds 
representatief is voor de Nederlandse basisschoolpopulatie als het gaat om stedelijkheid en percentage 
leerlinggewicht. 

Om aan de vooraf gestelde eisen van het peilingsonderzoek te voldoen, moesten minimaal 120 scholen 
uit de steekproef deelnemen. 

2.2 Scholenwerving 

De werving van de scholen is gestart in het najaar van 2016. Als eerste ontvingen de scholen schriftelijk 
een informatiebrief waarin de opzet van het onderzoek beschreven werd en hen gevraagd werd deel te 
nemen. Vervolgens werden de scholen telefonisch benaderd door een medewerker van het 
Expertisecentrum Nederlands. In dit telefoongesprek werd meer informatie gegeven over het onderzoek 
en werd de school gevraagd om deel te nemen. Er zijn 120 scholen bereid gevonden om deel te nemen 
aan het onderzoek. Eén van deze scholen stelde echter als voorwaarde dat ook een tweede vestiging 
(die niet in de bruto steekproef van de Inspectie voorkwam), mocht meedoen. Uiteindelijk bestond de 
netto steekproef daarmee uit 121 scholen, waarvan er 120 ook in de bruto steekproef voorkwamen. Dit 
heeft geleid tot een resultaat van 121 deelnemende scholen met in totaal 2368 leerlingen in de 
deelnemende groepen 8. Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal benaderde scholen per tranche 
en de respons. 

Tabel 2.1 – Aantallen benaderde scholen per tranche en respons 

Benaderde scholen (n) Respons (n) Responspercentage 

Tranche 1 150 87 58% 
Tranche 2 60 33 55% 

Totaal 210 120 (121) 57% 

De benaderde scholen die ervoor kozen niet deel te nemen aan het onderzoek, gaven hiervoor 
verschillende redenen. Dat de school het te druk had, al deelnam aan een ander onderzoek, er een 
nieuwe leerkracht in groep 8 was, of een vernieuwingstraject of verbeterplan ging doorlopen, werden 
het meeste opgegeven als reden. Gekeken naar de achtergrondvariabelen, dan blijkt deze groep 
scholen geen specifieke groep te zijn. 

Indien scholen bereid waren deel te nemen, werd een contactpersoon van de school benoemd zodat 
vanaf dat moment direct contact mogelijk was tussen de onderzoeker en de school. Tevens ontving de 
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contactpersoon een registratieformulier. Op dit registratieformulier noteerde de contactpersoon de 
schoolgegevens en gaf drie voorkeursdata voor de toetsdag aan. Deze opzet gaf de onderzoekers de 
mogelijkheid om tot een haalbare planning van de toetsdagen te komen. Tegelijk met het 
registratieformulier leverden de scholen de leerlinglijst(en) van groep 8 aan. Gevraagd is om 
geanonimiseerde leerlinglijsten. Aan elke leerling van de leerlinglijst kenden de onderzoekers een uniek 
nummer toe (bestaande uit een school- en een leerlingnummer), zodat na afloop van de toetsdag de 
data anoniem verwerkt konden worden en de verschillende toetsresultaten aan elkaar gekoppeld 
konden worden. Per deelnemende school nam één groep 8 deel aan het peilingsonderzoek (ongeacht 
het aantal groepen 8 op de school). Indien een school over meerdere groepen 8 beschikte, dan leverde 
de school de leerlinglijsten van alle groepen 8 aan en werd de deelnemende groep 8 door de 
onderzoekers random geselecteerd.  

De onderzoekers namen de voorbereidingen van de toetsdag voor hun rekening. Voor deze opzet is 
gekozen om het deelnamepercentage zo hoog mogelijk te maken. Met datzelfde doel is de scholen een 
aantal tegenprestaties aangeboden. Ten eerste ontvingen de scholen een terugkoppeling van de 
resultaten (zie paragraaf 2.7), de school ontving een boekenbon van vijftien euro en de leerlingen 
ontvingen een kleinigheidje (een usb-stick) op de toetsdag.  

De scholen is gevraagd ouders te informeren over het onderzoek. Hiervoor is door de onderzoekers 
een ouderbrief aangeleverd die de scholen aan de ouders konden sturen. Indien ouders geen 
toestemming gaven voor deelname van hun kind aan het peilingsonderzoek, konden zij dat aan de 
school doorgeven. Deze kinderen werden uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Dit was slechts 
bij vijf leerlingen het geval. 

2.3 Overzicht instrumentarium 

Het toetsinstrumentarium voor de leerlingen bestond uit drie toetsen: een toets Luisteren, een toets 
Gesprekken en een toets Spreken. De toets Luisteren was een digitale toets die in het digitale 
toetssysteem Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) gemaakt werd. De toets bestond uit video- en 
audiofragmenten waarover de leerlingen meerkeuzevragen beantwoordden. Aan het eind van de toets 
Luisteren kregen de leerlingen vragen over hoe ze de toets ervaren hebben. De luistertoets duurde 60 
minuten, exclusief instructie van 5 minuten. Het overgrote deel van de leerlingen (90 procent) maakte 
versie A van de toets Luisteren. Dit was een volledig gestandaardiseerde versie waarbij de leerlingen 
niet zelf konden navigeren in de toets. Een klein deel (10 procent) maakte versie B. Bij deze versie 
konden leerlingen wel zelf navigeren. Zo konden ze filmfragmenten pauzeren en terug of vooruit 
spoelen, konden ze terug naar eerdere vragen in de toets, etc. De twee toetsversies zijn ontwikkeld om 
de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre de vrijheid in navigeren door leerlingen van invloed is op 
het toetsresultaat en de beleving. 
De toets Spreken was een vlog. De leerlingen werd gevraagd een vlog van 3 tot 5 minuten te maken 
over een (fictieve) bijzondere gebeurtenis: bij hen in de straat was een straatprijs van een bekende 
loterij gevallen. De leerlingen mochten gedurende maximaal een kwartier de vlog voorbereiden met 
behulp van een spreekhulp op papier. Daarna werd de vlog opgenomen op camera. De toetsleider was 
hierbij aanwezig.  
De toets Gesprekken was een gesprek dat leerlingen in drietallen voerden. Ze gingen zogenaamd een 
actie met hun school organiseren voor het goede doel. Aan de hand van een kaart met 
gespreksonderwerpen en een gesprekshulp voerden zij het gesprek met elkaar. Dit gesprek mocht 
maximaal 10 minuten duren. Het gesprek werd opgenomen op camera waarbij de toetsleider aanwezig 
was. 

Deze drie toetsen zijn in een pretest uitgeprobeerd op verschillende scholen. Om de toets Luisteren op 
kwantitatieve wijze te kunnen valideren waren data van minimaal 230 leerlingen nodig. De analyses van 
de toetsen Spreken en Gesprekken waren kwalitatief en hier is geen minimum aantal pretestafnames 
aan verbonden.  
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In de pretest is de toets Luisteren op dertien scholen uitgeprobeerd bij in totaal 271 leerlingen, de toets 
Spreken is op vier scholen uitgeprobeerd bij in totaal zeventien leerlingen. De toets Gesprekken is ook 
op vier scholen uitgeprobeerd bij in totaal zestien groepjes van elk drie leerlingen. Op basis van deze 
pretest zijn de toetsen verbeterd en is het beoordelingsmodel voor Spreken en Gesprekken 
geoptimaliseerd met behulp van een expertgroep. 

Gezien de totale toetstijd van deze drie toetsen en de belasting van de leerlingen was het niet mogelijk 
om alle toetsen bij alle leerlingen af te nemen. Elke deelnemende leerling heeft daarom twee van de 
drie toetsen gemaakt. Om een vergelijking te kunnen maken met de eerdere peilingsonderzoeken voor 
luistervaardigheid (2007) en spreekvaardigheid (2010), zijn bij een deel van de leerlingen tevens 
ankertoetsen afgenomen. De ankertoets Luisteren is gemiddeld bij vier leerlingen per klas afgenomen 
en de ankertoets Spreken gemiddeld bij twee leerlingen per klas. 
Tevens vulden alle leerlingen een vragenlijst over hun thuistaalsituatie in. De resultaten op de 
leerlingenvragenlijst zijn gebruikt om de resultaten op de toetsen mondelinge taalvaardigheid te 
interpreteren en verklaren.  

Aan de schoolleider is gevraagd om een schoolleidersvragenlijst in te vullen over de inrichting van het 
onderwijs in mondelinge taalvaardigheid op de school. Deze gegevens zijn gebruikt om de resultaten 
op de toetsen te duiden en om inzicht te krijgen in het onderwijsleerproces op de scholen. 

Tot slot is de scholen gevraagd om van de leerlingen uit de deelnemende groep 8 enkele achtergrond- 
en toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem aan te leveren en zijn enkele algemene schoolgegevens 
uit de onderwijsdata van DUO gehaald. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de opgevraagde gegevens. 

Tabel 2.2 – Opgevraagde leerling- en schoolgegevens 

Leerlinggegevens Geboorteland ouders  
Geboorteland kind 
Leeftijd naar Nederland gekomen (indien niet in Nederland geboren) 
Datum eerste schooldag (op deze school) 
Leerlinggewicht 
Eén/twee ouder gezin 
Opleidingscategorie ouders (1, 2 of 3) 
1 = max. BaO/LO/SO 
2 = max. LBO/VMBO BK 
3 = hoger incl. VMBO TL/MAVO 
Opleidingsniveau ouders in tekst 
(pre)Advies vervolgonderwijs 
Toetsscores (ruwe score en vaardigheidsscore) Begrijpend Lezen LOVS M7 
Toetsscores (ruwe score en vaardigheidsscore) Woordenschat LOVS E7 

Schoolgegevens Denominatie 
Regio 
Gegevens toezicht 

2.4 Organisatie en verloop dataverzameling 

Op alle 121 deelnemende scholen is in de periode van 16 januari tot en met 10 maart 2017 een toetsdag 
gepland. Op basis van de voorkeursdata die de scholen op het registratieformulier hadden aangegeven, 
is door het Expertisecentrum Nederlands een planning van de toetsdagen gemaakt. Gedurende de 
meting heeft een medewerker van het Expertisecentrum Nederlands per mail en telefoon contact met 
de deelnemende scholen onderhouden. Een week voor de toetsdag ontving de leerkracht een 
herinneringsmail met de datum van de toetsdag en de belangrijkste informatie.  
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Op de toetsdag werden de toetsafnames bij de leerlingen verzorgd door toetsleiders van het 
Expertisecentrum Nederlands. Deze toetsleiders hebben voorafgaand aan de toetsperiode een 
uitgebreide instructie van 3 uur ontvangen. Deze training werd verzorgd door Bureau ICE en het 
Expertisecentrum Nederlands. Tijdens de training zijn de toetsen doorgenomen en is de toetsafname 
geoefend. Tevens is besproken hoe de meting er praktisch uit zou komen te zien (denk aan zaken als 
planning, ophalen en retourneren van toetsmaterialen en contact met scholen).  

Op de toetsdag waren de toetsleiders om 8.00 uur op de school aanwezig om de dag door te spreken 
met de leerkracht. Tevens werd direct bij aankomst de schoolleidersvragenlijst aan de schoolleider 
overhandigd met de vraag deze gedurende de dag in te vullen en terug te geven aan de toetsleider. 
Indien dit niet mogelijk was, werd een retourenvelop achtergelaten zodat de vragenlijst later ingevuld 
en opgestuurd kon worden.  
Alle toetsmaterialen werden door de toetsleider meegenomen naar de school. De school is alleen 
gevraagd om toetsruimtes te reserveren. 

Tabel 2.3 laat zien hoe de toetsdag eruit zag voor een klas. Dit is een voorbeeld van een dagplanning 
voor een klas met 24 leerlingen waarbij elke leerling twee van de drie toetsen maakte en enkele 
leerlingen daarnaast nog een ankertoets. De nummers in de tabel verwijzen naar de leerlingnummers. 
Bij klassen met meer dan 27 leerlingen zijn twee toetsdagen gepland, omdat het dan niet mogelijk was 
alle leerlingen twee van de drie toetsen op één dag te laten doen. Bij meer dan 18 leerlingen waren drie 
toetsleiders aanwezig, bij klassen tussen de 7 en 18 leerlingen waren twee toetsleiders aanwezig en bij 
minder dan 8 leerlingen nam één toetsleider alle toetsen af. 

Gedurende de toetsdag hielden de toetsleiders een logboek bij over het verloop van de toetsdag en 
noteerden zij bijzondere omstandigheden die de toetsresultaten mogelijk beïnvloed hebben. 
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Figuur 2.3 – Dagplanning toetsdag 

School 1023 24 leerlingen 

Uur Min Klas (LU) Ruimte A Ruimte B (instructie - vlog opnemen) 

1 15 Introductiefilmpje Introductiefilmpje Introductiefilmpje 

15 17-24 (LU) 8, 9, 10 (GS) 1-… (SP) 

15 17-24 (LU) 2-1 (SP)

15 17-24 (LU) 11, 12, 13 (GS) 3-2 (SP)

2 15 17-24 (LU) 4-3 (SP)

15 14, 15, 16 (GS) 5-4 (SP)

15 …-5 (SP) 

15 1-7 + 16 (LU) 17, 18, 19 (GS) 8-… (SP) 

3 15 1-7 + 16 (LU) 9-8 (SP)

15 1-7 + 16 (LU) 20 (SP) 10-9 (SP)

15 1-7 + 16 (LU) 21 (SP) 11-10 (SP)

15 13 (SP) 12-11 (SP)

4 15 Anker (SP) (1 ll: 14) …-12 (SP) 

15 Anker (LU) (4 ll: 1,2, 16, 17) 15 (SP) 6-… (SP) 

15 Anker (LU) (4 ll: 1,2, 16, 17) Anker (SP) (1 ll: 3) 7-6 (SP)

15 Anker (LU) (4 ll: 1,2, 16, 17) 23 (SP) 14-7 (SP)

 5 15 22 (SP) 24 (SP) …-14 (SP) 

15 Vragenlijst 

15 Vragenlijst 

LU = Toets Luisteren 

SP = Toets Spreken 

GS = Toets Gesprekken 

2.5 Responsoverzichten 

In totaal hebben 2324 leerlingen van 121 scholen deelgenomen aan het peilingsonderzoek Mondelinge 
Taalvaardigheid. De 44 leerlingen die wel op de leerlinglijst van de scholen stonden maar niet hebben 
deelgenomen, waren afwezig (n=39; 1,6 procent) of ouders gaven geen toestemming voor deelname 
(n=5; 0,2 procent). Tabel 2.4 laat zien hoeveel leerlingen uiteindelijk de verschillende toetsen gemaakt 
hebben en hoeveel leerlingen en schoolleiders de vragenlijst ingevuld hebben. Tabel 2.4 geeft een 
overzicht van het aantal afgenomen toetsen, verdere tabellen in dit rapport geven weer hoeveel van de 
toetsgegevens daadwerkelijk gebruikt konden worden voor analyses (bijvoorbeeld een deel van het 
filmmateriaal bleek niet bruikbaar waardoor deze gegevens niet meegenomen zijn in de analyses). 
Daarbij kunnen er verschillende selecties gemaakt zijn ten behoeve van de verschillende analyses, 
waardoor steekproefaantallen kunnen verschillen tussen hoofdstukken en tabellen. 
Opgemerkt dient te worden dat de toets Spreken op vier scholen niet is afgenomen. Dit zijn basisscholen 
met een reformatorische grondslag die bezwaar hadden tegen het onderwerp van de toets (het 
deelnemen aan een loterij). Daarom is er in overleg met deze scholen voor gekozen om meer leerlingen 
de toets Gesprekken te laten doen. De toets Spreken is op drie andere scholen met een reformatorische 
grondslag wel afgenomen. De vier scholen waar de toets niet is afgenomen, verschillen niet significant 
van de andere scholen in de steekproef behalve op het gebied van stedelijkheid . Twee van de scholen 
die niet deelgenomen hebben aan de spreektoets stonden in zeer stedelijk gebied.  De niet-afgenomen 
toetsen Spreken zijn zoveel mogelijk gecompenseerd op andere scholen waar, na overleg met de 
betreffende scholen, extra leerlingen de toets Spreken hebben gedaan. Deze acht ‘compensatie-
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scholen’ verschillen niet van de scholen waar de spreektoets oorspronkelijk afgenomen had moeten 
worden.  
Op vier scholen is, vanwege tijdgebrek op de toetsdag, de ankertoets Luisteren niet afgenomen. Dit is 
gecompenseerd door op andere scholen meer ankertoetsen Luisteren af te nemen. De scholen waar 
geen ankertoets Luisteren is afgenomen, verschillen niet significant van de andere scholen. Op acht 
scholen is, vanwege tijdgebrek op de toetsdag, geen ankertoets Spreken afgenomen. Dit is deels 
gecompenseerd op andere scholen, maar er was onvoldoende tijd op de toetsdagen van andere scholen 
om dit volledig te compenseren. De scholen waar geen ankertoets Spreken is afgenomen, verschillen 
significant op schoolgrootte. Het gaat hierbij om kleine scholen (0-100 leerlingen). 

Tabel 2.4 – Responsoverzicht toetsinstrumenten leerlingen, leerlingenvragenlijst 

Toetsinstrument Respons (in aantal leerlingen) Respons (in % van het totaal 
aantal deelnemende 

leerlingen) 

Toets Luisteren 1554 66,9% 
Toets Spreken 1408 61,0% 
Toets Gesprekken 1467 63,1% 
Ankertoets Luisteren 454 19,5% 
Ankertoets Spreken 227 9,8% 
Leerlingenvragenlijst 2191 94,3% 

De schoolleidersvragenlijst is door 110 schooldirecteuren (91,7 procent) ingevuld. 

Tabel 2.5 geeft weer van hoeveel leerlingen de deelnemende scholen de opgevraagde 
leerlinggegevens aangeleverd hebben. Het bleek voor veel scholen lastig om deze gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem te halen. Toen dit duidelijk werd is door de onderzoekers gekeken welke informatie 
strikt noodzakelijk was om de resultaten op de leerlingtoetsen goed te kunnen interpreteren en verklaren 
en om scholen te kunnen selecteren voor het verdiepende onderzoek. Strikt noodzakelijk waren 
geboorteland ouders en kind, leerlinggewicht, opleidingscategorie ouders, opleidingsniveau in tekst en 
de toetsscore Begrijpend Lezen LOVS M7. Scholen die moeite hadden om alle gegevens goed aan te 
leveren, is alleen gevraagd naar deze strikt noodzakelijk gegevens. Op enkele scholen hebben de 
toetsleiders op de toetsdag zelf, met toestemming van de school, de gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem gehaald. Tot slot zijn verschillende herinneringsmails naar de scholen gestuurd om 
de gegevens binnen te halen en zijn scholen gebeld. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het 
responspercentage zoals weergegeven in Tabel 2.5.  

Tabel 2.5 – Responsoverzicht opgevraagde leerling- en schoolgegevens 

Leerlinggegevens Respons 
(in aantal leerlingen) 

Respons (in % van het 
totaal aantal 

deelnemende leerlingen) 

Geboorteland ouders  2198 94,6 
Geboorteland kind 2243 96,5 
Datum eerste schooldag  2191 94,3 
Leerlinggewicht 2283 98,2 
Opleidingscategorie ouders 2198 94,6 
Opleidingsniveau ouders in tekst 1772 76,2 
(pre)Advies vervolgonderwijs 2205 94,9 
Toetsscores Begrijpend Lezen LOVS M7 2203 94,8 
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Naast de gegevens in Tabel 2.5 is aan de scholen, bij leerlingen die niet in Nederland geboren zijn, 
gevraagd naar de leeftijd waarop het kind naar Nederland is gekomen. Minder dan 3 procent van de 
leerlingen blijkt niet in Nederland geboren en hoe lang ze al in Nederland zijn is maar bij de helft van 
hen bekend. Om deze reden is deze informatie niet verder verwerkt voor het onderzoek. 
Scholen is gevraagd naar of leerlingen uit een één-/tweeoudergezin komen. Scholen blijken deze 
informatie niet op te vragen bij ouders of dat slechts eenmalig op te vragen wanneer het kind start op 
de school wat maakt dat de gegevens niet actueel zijn. Om deze reden is deze informatie niet verwerkt 
voor het onderzoek.  
Tot slot is de toetsscore Woordenschat LOVS E7 opgevraagd. Slechts 61 van de 121 scholen nam deze 
toets af en kon de toetsscore leveren. Aangezien dit te weinig data opleverde, is deze informatie niet 
verwerkt voor het onderzoek. 

2.6 Organisatie en verloop dataverwerking en kwaliteit databestand 

Na afloop van een toetsdag werden de videobestanden met de resultaten voor de toets Spreken, de 
toets Gesprekken en de ankertoets Spreken door de toetsleiders geüpload op een beveiligde ftp-server 
van Bureau ICE. Na check door een medewerker van het Expertisecentrum Nederlands of de bestanden 
goed op de server geplaatst zijn, verwijderde de toetsleider de videobestanden van de camera.  
De logboeken van de toetsdagen en de papieren boekjes van de ankertoets Luisteren leverden de 
toetsleiders persoonlijk in bij het Expertisecentrum Nederlands.  
De resultaten van de toets Luisteren werden direct na afname digitaal opgeslagen in de TOA, het 
systeem waarin de luistertoets gemaakt is. 

De videobestanden van de toets Spreken en de toets Gesprekken zijn beoordeeld door zeventien 
beoordelaars van KBA Nijmegen. De beoordelaars hadden een achtergrond in sociologie, 
orthopedagogiek of (academische) pabo en daarnaast heeft een deel van deze beoordelaars ook als 
toetsleider meegewerkt aan het onderzoek (uiteraard is ervoor gezorgd dat zij geen videobestanden 
beoordeelden van leerlingen die zij zelf getoetst hebben). Deze beoordelaars zijn vooraf getraind door 
Bureau ICE. In eerste instantie was besloten om dertig beoordelaars uit te nodigen voor de training. Zij 
werden opgeleid in het hanteren van het beoordelingsmodel en de bijbehorende achtergronden (zoals 
het instrumentarium en het referentiekader). Deze dertig beoordelaars zouden een eindopdracht maken 
waarin zij leerlingen uit de pretest moesten beoordelen. De vijftien beoordelaars die het dichtst bij de 
normbeoordeling (de gecombineerde beoordelingen van de expertgroep en Bureau ICE) zaten, zouden 
geselecteerd worden voor het uiteindelijke onderzoek. Er namen echter slechts zeventien beoordelaars 
deel aan de training, waarop besloten is de selectieprocedure niet toe te passen en al deze beoordelaars 
te selecteren voor het beoordelen van de toetsen. Ter controle zijn analyses uitgevoerd op de 
betrouwbaarheid. Hiervoor zijn per beoordelaar de scores vergeleken met de normbeoordelingen van 
de direct na de training voorgelegde norm spreek- en gespreksproducten (drie per vaardigheid). De 
gewogen Cohen’s Kappa is zo voor Spreken berekend over driemaal 15 trichotome beoordelingscriteria 
en bij Gesprekken over driemaal 17 trichotome beoordelingscriteria. In Tabel 2.6 staan de 
betrouwbaarheidsmaten per beoordelaar en vaardigheid. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
betrouwbaarheid van de beoordelaars over het algemeen bij Gesprekken ‘redelijk’ (≥0,41) en bij 
Spreken ‘substantieel’ (≥0,61) tot ‘bijna perfect’ (≥0,81) is (Landis & Koch, 1977). 
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Tabel 2.6 – Gewogen Cohen’s kappa Gesprekken en Spreken 

Gewogen Cohen’s kappa 

Gesprekken Spreken 

Beoordelaar_01 0,41 0,61 
Beoordelaar_02 0,55 0,70 
Beoordelaar_03 0,59 0,71 
Beoordelaar_04 0,41 0,77 
Beoordelaar_05 0,48 0,73 
Beoordelaar_06 0,55 0,41 
Beoordelaar_07 0,55 0,71 
Beoordelaar_08 0,43 0,81 
Beoordelaar_09 0,55 0,73 
Beoordelaar_10 0,58 0,86 
Beoordelaar_11 0,35 0,77 
Beoordelaar_12 0,44 0,82 
Beoordelaar_13 0,56 0,73 
Beoordelaar_14 0,47 0,87 
Beoordelaar_15 0,48 0,64 
Beoordelaar_16 0,46 0,86 
Beoordelaar_17 0,59 0,76 

In de TOA zijn aan elke beoordelaar toetsen (video’s) van leerlingen toegewezen die hij/zij moest 
beoordelen. In principe beoordeelde een beoordelaar alle observaties van dezelfde school. Een video 
van de toets Spreken werd één keer beoordeeld per leerling, de video’s met daarop de toets 
Gesprekken werden in totaal drie keer beoordeeld, een keer voor elke leerling die deelnam aan dat 
gesprek. Dat werd altijd door dezelfde beoordelaar gedaan. Een aantal opnames (10 procent) werd 
dubbel beoordeeld om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te kunnen monitoren (zie Hoofdstuk 4). 
De beoordelaars werkten niet meer dan 5 uur op een dag. Dit in verband met het voorkomen van verlies 
van concentratie en daardoor gebrekkige kwaliteit van de beoordelingen. De beoordelingen zijn door de 
beoordelaars ingevoerd in de TOA. 

Aangezien de resultaten van de toets Luisteren na afname direct verwerkt werden door de TOA, was 
verdere dataverwerking bij deze toets niet van toepassing. 

De ankertoets Spreken is beoordeeld door vijf medewerkers van Bureau ICE. Zij hebben de 
videobeelden beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier dat bij het vorige 
peilingsonderzoek in 2010 gebruikt is. Om de betrouwbaarheid te kunnen monitoren is ook bij deze 
beoordelingen 10 procent dubbel beoordeeld. De scores zijn ingevoerd door Bureau ICE. 

De ankertoets Luisteren is nagekeken en ingevoerd door een medewerker van KBA Nijmegen. 

De leerling- en schoolleidersvragenlijsten zijn machinaal verwerkt door de Evaluatieservice van de 
Radboud Universiteit Nijmegen, ingehuurd door KBA Nijmegen. De resultaten werden in een database 
geleverd aan KBA Nijmegen. 

Alle opgevraagde leerling- en schoolgegevens zijn handmatig ingevoerd door medewerkers van het 
Expertisecentrum Nederlands. 
Om de datakwaliteit te waarborgen zijn controles uitgevoerd: steekproefgewijze controles van 
handmatig ingevoerde data, check van frequentieverdelingen van alle variabelen, controle van de 
koppelingen van diverse instrumenten en controle van de door scholen aangeleverde data.  
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2.7 Terugkoppeling resultaten naar scholen 
 

ResearchNed heeft een online portal ingericht waarop scholen hun resultaten op het peilingsonderzoek 
Mondelinge Taalvaardigheid kunnen inzien en downloaden. Ten eerste zijn op deze portal 
leerlingrapporten te vinden. Per deelnemende leerling staat er een individueel leerlingrapport met de 
scores op de toetsen waar de betreffende leerling aan deelgenomen heeft. De school kan deze 
leerlingrapporten downloaden als pdf. 
Ten tweede kan de school in de portal inzien hoe zij gescoord heeft op het peilingsonderzoek ten 
opzichte van alle deelnemende scholen, deelnemende scholen uit dezelfde categorie qua stedelijkheid 
en deelnemende scholen uit dezelfde categorie qua percentage leerlinggewicht. 
De scholen hebben voor de start van de zomervakantie een mail ontvangen met de inloggegevens voor 
de portal.  
In de zomervakantie is informatie aan de portal toegevoegd, namelijk een klasoverzicht van de 
resultaten. Direct na de zomervakantie zijn de scholen nogmaals gemaild om ze hierop te attenderen 
en om feedback te vragen op de terugkoppeling. De feedback wordt verzameld door het 
Expertisecentrum Nederlands en teruggekoppeld aan de Inspectie. 
 
  



15 

3. Steekproef van scholen en leerlingen

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de achtergrondkenmerken aan de orde van de scholen en leerlingen die 
deelgenomen hebben aan het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid. In totaal betreft dit 121 
basisscholen en 2324 leerlingen van groep 8. Ook onderzoeken we in dit hoofdstuk de representativiteit 
van deze steekproeven. 

3.2 Kenmerken en representativiteit van de scholensteekproef 

Bij de start van het onderzoek is door de Inspectie  een steekproef van 210 basisscholen (c.q. 
vestigingen) getrokken uit de basisschoolpopulatie van schooljaar 2015/16 (zie ook Hoofdstuk 2). Alle 
scholen uit deze zogenoemde bruto steekproef zijn benaderd, er zijn 121 scholen bereid gevonden om 
deel te nemen aan het peilingsonderzoek (zie ook paragraaf 2.2).  

Tabel 3.1 beschrijft de netto en bruto steekproef in termen van enkele relevante achtergrondkenmerken 
en vergelijkt deze met de kenmerken van de totale basisschoolpopulatie in schooljaar 2015/16. Daaruit 
komen wel enige verschillen naar voren. Op het eerste gezicht lijken de steekproeven een 
oververtegenwoordiging te kennen van kleine scholen, scholen gevestigd in weinig stedelijke 
gemeentes, protestants-christelijke scholen en scholen in het oosten en midden van het land. Met 
behulp van de Chi-kwadraattoets is nagegaan of deze verschillen tussen de bruto en netto steekproef 
enerzijds en de populatieverdeling anderzijds significant zijn (p<0,05). Dat bleek voor geen van de 
schoolkenmerken in de tabel het geval. Ook de verhoudingen in de bruto en netto steekproeven zijn 
niet significant verschillend.  

Ter voorbereiding op de analyses is later in het onderzoeksproces gecontroleerd of er een verschil is in 
resultaten wanneer de verhouding van het aantal onderzochte leerlingen ten opzichte van het totale 
aantal leerlingen in groep 8 op een school wordt meegewogen. Uit deze weging bleek geen verschil in 
verdeling of in gemiddelden op de kenmerken. Daarom is ervoor gekozen geen wegingsfactor mee te 
nemen in de analyses. 
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Tabel 3.1 – Scholen in netto en bruto steekproef en populatie 2015/16, naar percentage 
gewichtenleerlingen, schoolgrootte, stedelijkheid, denominatie, toezichtarrangement en regio 

Netto steekproef Bruto steekproef Populatie 2015/16 

% (n=121) % (n=210) % (N=6809) 

Percentage gewichtenleerlingen 
0% 10,7 9,6 9,0 
max.10% 58,7 59,3 59,2 
10 - 25% 23,1 22,5 21,4 
>25% 7,4 8,6 10,4 
Totaal 100 100 100 

Schoolgrootte 
1-100 27,3 23,4 19,5 
101-200 38,0 34,0 34,3 
201-300 22,3 28,2 26,0 
301-400 7,4 8,1 11,7 
401 of meer 5,0 6,2 8,6 
Totaal 100 100 100 

Stedelijkheid 
Niet stedelijk 12,4 10,0 13,3 
Weinig stedelijk 33,9 30,5 26,1 
Matig stedelijk 15,7 17,6 18,0 
Sterk stedelijk 27,3 28,1 26,6 
Zeer sterk stedelijk 10,7 13,8 16,1 
Totaal 100 100 100 

Denominatie 
Openbaar 36,4 32,1 33,0 
Rooms-katholiek 20,7 25,4 29,7 
Protestants-christelijk 33,9 28,7 25,4 
Overig 5,8 13,8 11,9 
Totaal 100 100 100 

Toezichtarrangement 
Voldoende 95,8 96,6 98,2 
Zwak 4,2 3,4 1,6 
Zeer zwak - - 0,2 
Totaal 100 100 100 

Regio** 
Noord 13,2 12,9 14,4 
Oost 27,3 23,3 21,8 
Midden 43,8 45,2 42,6 
Zuid 15,7 18,6 21,2 
Totaal 100 100 100 

* Excl. scholen met ontbrekende waarden; in het populatiebestand betreft het max. 2 procent, in de steekproeven zijn alle
bovengenoemde kenmerken bekend m.u.v. Toezichtarrangement (ontbreekt bij 6 scholen).
** Regio: Noord=Groningen/Drenthe/Friesland; Oost=Flevoland/Overijssel/Gelderland; Midden=N-Holland/Z-Holland/
Utrecht; Zuid= N-Brabant/Zeeland/Limburg.

3.3 Kenmerken en representativiteit van de leerlingensteekproef 

In deze paragraaf beschrijven we de leerlingensteekproef aan de hand van een aantal 
achtergrondkenmerken. Het betreft uitsluitend gegevens afkomstig uit de administratie van de scholen 
(zie ook Hoofdstuk 2). Alle gegevens die de leerlingen zelf hebben verstrekt, door de 
leerlingenvragenlijst in te vullen, zijn opgenomen in Hoofdstuk 7 van dit rapport. 

Tabel 3.2 heeft betrekking op achtergrondkenmerken die ook bekend zijn voor de landelijke 
leerlingenpopulatie in het basisonderwijs. Met deze tabel kunnen we dus de leerlingensteekproef uit het 
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peilingsonderzoek vergelijken met alle basisschoolleerlingen in 2016/171. Laatstgenoemde groep 
betreft overigens leerlingen in alle jaargroepen, de steekproef betreft alleen leerlingen in groep 8.  
 
Uit de tabel blijkt dat de steekproef niet of nauwelijks afwijkt van de populatie wat betreft de verhouding 
jongens/meisjes en het aandeel gewichtenleerlingen (niet significant). Wel verschilt de steekproef 
significant van de populatie door een groter aandeel autochtone leerlingen (p<0,01). Deze uitkomst 
betekent dat er voldoende basis is om de resultaten uit het onderzoek te kunnen generaliseren naar de 
populatie, maar dat er wel enige voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de gegevens. Deze 
kunnen bijvoorbeeld niet helemaal kloppend zijn voor scholen met een minder groot aandeel autochtone 
leerlingen.  
 
Tabel 3.2 – Kenmerken van de leerlingensteekproef (alleen groep 8) en de basisschoolpopulatie (alle 
jaargroepen) in 2016/17 

 Leerlingensteekproef Populatie BaO 2016/17 

 % (n=2324) % (N=1.427.506) 

Geslacht   
Jongen 50,4 50,5 
Meisje 49,6 49,5 
Totaal 100 100 
Onbekend 0,5 (n=12)  

   
Leerlinggewicht   

0,0 90,9 91,3 
0,3 5,0 4,5 
1,2 3,4 4,2 
Totaal 100 100 
Onbekend 0,8 (n=19)  

   
Herkomstgroepering*   

Nederland 85,4 74,7 
Turkije 2,1 2,9 
Marokko 2,2 4,0 
Aruba/Antillen/Suriname 2,2 3,0 
Overig westers 3,1 7,7 
Overig niet-westers 5,0 7,6 
Totaal 100 100 
Onbekend 5,3 (n=123) 0,5 (n=7.492) 

* Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon 
heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering 
bepaald door het geboorteland van de vader (Bron: website CBS). Voor het indelen van de leerlingen in de onderzoeksteekproef 
is aangenomen dat scholen onder ‘ouder 1‘ de moeder verstaan, onder ‘ouder 2’ de vader, maar dat is geenszins zeker. 
  

                                                      
1. Het betreft de voorlopige cijfers van dit schooljaar. Bron: Statline CBS. 
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4. Verantwoording instrumentarium

4.1 Uitgangspunten toetsinstrumenten 

4.1.1 Algemeen 

overkoepelend thema 
authentieke taken 
aansluiten op de belevingswereld 

Het instrumentarium dat de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in kaart brengt, meet de drie 
subdomeinen gesprekken, luisteren en spreken, zoals beschreven in het Referentiekader taal en 
rekenen van de Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (2009). Elk subdomein wordt 
gemeten in een apart toetsonderdeel en daarom apart beoordeeld. Eén van de uitgangspunten van het 
toetsinstrumentarium is dat het de subdomeinen op een zo authentiek mogelijke manier zou meten, om 
de validiteit van het instrumentarium te borgen. Dit houdt in dat leerlingen in voor hen herkenbare, 
communicatieve situaties worden geplaatst of zich moeten inleven in communicatieve situaties die 
passen bij hun belevingswereld. 

Een manier om de leerlingen tijdens de afnamedag te motiveren was het centreren van alle 
toetsmomenten rondom één aansprekend thema: geld en rijkdom. Aan het begin van de dag werd dit 
overkoepelende thema geïntroduceerd door de toetsleider met behulp van een animatie. Deze animatie 
zorgde voor een zo vergelijkbaar mogelijk startpunt voor alle deelnemende scholen en leerlingen. De 
video had een drieledig doel: het introduceren van het thema, het beschrijven van het programma en 
het motiveren van de leerlingen. In de introductie van het overkoepelende thema werd de voorkennis 
van leerlingen geactiveerd, waardoor zij de uit te voeren opdrachten eenvoudiger in een kader konden 
plaatsen en zo de toetssetting als een natuurlijk geheel aandeed. De beschrijving van het programma 
zorgde ervoor dat leerlingen wisten waarop ze getoetst worden, wat er tijdens de afnamedag zou 
gebeuren, wat van hen verwacht werd en wie de betrokken toetsleiders waren. Hierdoor was de afname 
transparant voor alle leerlingen en werd een deel van de eventuele spanning daaromheen 
weggenomen.  

Het toetsinstrumentarium meet de referentieniveaus 1F en 2F, zoals gedefinieerd in het Referentiekader 
Taal en Rekenen. De beschrijvingen in dit referentiekader vormden de voornaamste bron in het 
operationaliseren van de inhoud van de afzonderlijke toetsinstrumenten. De inhoud uit het 
Referentiekader wordt gespecificeerd door de zogeheten Domeinbeschrijving Mondelinge 
taalvaardigheid (SLO, 2016), waarin wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van 
het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen in de praktijk van het onderwijs vorm krijgen. De 
domeinbeschrijving geeft inzicht in de stand van zaken van het te peilen domein. SLO ontwikkelde deze 
domeinbeschrijvingen in opdracht van het ministerie van OCW in samenspraak met inspectie, leraren, 
schoolleiders en 'domeinexperts'. In het vormgeven van het toetsinstrumentarium is rekening gehouden 
met de adviezen zoals die zijn geformuleerd in de domeinbeschrijving.  
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4.1.2 Luisteren

digitale toets  
individueel, simultane afname 
audio- en videofragmenten  
vragen in tekst én audio  
twee varianten 

De leerlingprestaties op het onderdeel Luisteren zijn vastgesteld op basis van een digitale toets met 
gesloten vragen. De toets is afgenomen in het toetssysteem TOA van Bureau ICE. In de luistertoets 
beantwoorden leerlingen dertig meerkeuzevragen bij tien video- en vier audiofragmenten. De 
fragmenten sluiten aan op de belevingswereld van de leerlingen: ze zijn voor hen herkenbaar en gaan 
over onderwerpen die zij interessant vinden. De fragmenten in de toets zijn qua onderwerp gerelateerd 
aan het overkoepelende thema van de afnamedag.  

De luistertoets bevat fragmenten uit twee taken zoals omschreven in het Referentiekader taal en 
rekenen, te weten ‘Luisteren naar instructies’ en ‘Luisteren naar radio en televisie en gesproken tekst 
op internet’2. Er is gekozen om de taak ‘Luisteren als lid van een live publiek’ niet als afzonderlijke taak 
mee te nemen in deze toets, omdat deze taak in een digitale toetssetting vrijwel altijd overlap vertoont 
met de andere twee taken: wanneer bijvoorbeeld een videofragment getoond wordt van een tv-
uitzending met een live-publiek, kan dit ook vallen onder de taak ‘Luisteren naar radio en televisie en 
gesproken tekst op internet’. Of wanneer een fragment getoond wordt waarbij de leerling in de klas zit 
en luistert naar een live uitleg van de leerkracht, kan dit ook vallen onder de taak ‘Luisteren naar 
instructies’. Bovendien zou ‘Luisteren als lid van een live publiek’ het uitgangspunt ondermijnen dat het 
instrumentarium zo authentiek mogelijk moet zijn, gezien het feit dat de toetssetting bepaalt dat de 
luistertaak nooit live is.  

Er zijn fragmenten geselecteerd en ontwikkeld die de tekstkenmerken vertonen zoals beschreven in het 
referentiekader voor niveau 1F en 2F. Dit betekent dat de fragmenten op 1F-niveau kort zijn en dat de 
structuur van de fragmenten eenvoudig is, waarbij de informatie herkenbaar is geordend met een 
duidelijk gebruik van verwijs-, verbindings- en signaalwoorden. Op 1F hebben de fragmenten een 
relatief lage informatiedichtheid en zijn de onderwerpen concreter dan de onderwerpen op 2F. De 2F-
fragmenten zijn wat langer en ook hier is de structuur van de boodschap helder, doordat verbanden en 
denkstappen duidelijk worden aangegeven. De informatiedichtheid is wat hoger dan op 1F, omdat er 
bijvoorbeeld minder herhalingen in de tekst voorkomen. Het onderwerp van de fragmenten mag op 2F 
wat verder van de directe omgeving van leerlingen af staan in termen van de belevingswereld. Het 
niveauverschil tussen 1F en 2F komt niet alleen tot uiting in de fragmenten van de toets, maar ook in 
de kenmerken van de taakuitvoering, geoperationaliseerd in de vragen die de leerlingen moeten maken. 
Het referentiekader omschrijft voor het subdomein luisteren vier kenmerken van de taakuitvoering: 
‘begrijpen’, ‘interpreteren’, ‘evalueren’ en ‘samenvatten’. De kenmerken begrijpen en interpreten hangen 
sterk met elkaar samen: in het zichtbaar maken van het begrip is altijd een bepaalde mate van 
interpretatie betrokken (SLO, 2016, p. 24). De beschrijving van deze kenmerken in het referentiekader 
biedt echter ruimte om specifieke vragen te operationaliseren voor elk afzonderlijk kenmerk. Ter 
illustratie: in het referentiekader is één van de beschrijvingen van begrijpen op 2F dat de leerling 
“beeldspraak kan herkennen”, bij interpreteren op 2F wordt bijvoorbeeld gevraagd om “het doel van de 
makers van een programma te verwoorden”. Deze beschrijvingen zijn leidend bij de ontwikkeling van 
de toetsvragen: die moeten alle aan het referentiekader te relateren zijn (zie ook de toetsmatrijs in 
Bijlage 1Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Daarom is ervoor gekozen de kenmerken begrijpen 

2. Het advies uit de Domeinbeschrijving luidde: “Voor het subdomein Luisteren wordt minimaal de vaardigheid op de taak luisteren
naar instructies gepeild. Hierbij dienen minimaal deze twee kenmerken van de taakuitvoering te worden meegenomen:
begrijpen en interpreteren Deze twee aspecten kunnen eigenlijk niet los van elkaar gepeild worden.”
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en interpreteren niet als één, maar als twee afzonderlijke kenmerken op te nemen in de luistertoets. De 
kenmerken evalueren en samenvatten worden in deze toets niet gemeten. Het kenmerk evalueren wordt 
niet opgenomen in de toets, omdat het alleen op een indirecte manier gemeten kan worden. De reden 
om samenvatten niet op te nemen, is dat deze vaardigheid niet zozeer een beroep doet op de receptieve 
taalvaardigheid, zoals luisteren, maar eerder op productieve taalvaardigheid, zoals gesprekken. 
Daarom is ervoor gekozen, op aanbeveling van de Domeinbeschrijving, om de beoordeling van het 
kenmerk samenvatten niet op te nemen als kenmerk bij de toets Luisteren. Een compleet overzicht van 
de te toetsen kenmerken van de taakuitvoeringen is te vinden in de toetsmatrijs (zie Bijlage 1).  

4.1.3 Spreken 

individuele afname 
toetsleider als instructeur 
authentieke situatie met video-opname 
ondersteuning door spreekhulp  

De leerlingprestaties op het onderdeel Spreken worden vastgesteld op basis van (video-)observaties 
van een vastgestelde, geïnstrueerde spreekopdracht. In het kader van de validiteit van de meting is het 
belangrijk dat dit onderdeel van het instrumentarium herkenbaar was als spreeksituatie voor leerlingen: 
situaties waarin ze zich in het dagelijks leven ook bevinden of waarin ze zich kunnen herkennen. Een 
vlog leent zich uitermate goed voor zo’n realistische situatie. Vlogs groeien op dit moment hard in 
populariteit onder leerlingen in groep 8. Veel leerlingen in groep 8 volgen verscheidene vlogs, hebben 
van vlogs of vloggers gehoord en/of weten wat een vlog inhoudt.  

In het referentiekader is één taak omschreven bij de vaardigheid Spreken: een monoloog houden. Bij 
het uitvoeren van een vlog verwacht de spreker geen interactie vanuit het publiek, waarmee geen 
vermenging kan ontstaan met interactievaardigheden die nodig zijn bij het voeren van een gesprek. 
Daarnaast is een vlog een genre binnen de monoloog dat leerlingen zal aanspreken en 
enthousiasmeren, wat de uitwerking en daarmee de validiteit ten goede komt. In de operationalisering 
zijn de uitwerkingen van de taak per referentieniveau leidend, zoals op 1F “Kan verslag uitbrengen van 
gebeurtenissen, activiteiten en persoonlijke ervaringen” of op 2F “Kan in grote lijnen redenen en 
verklaringen geven voor eigen meningen, plannen en handelingen” (zie ook de toetsmatrijs in Bijlage 
1).  

De afname van Spreken startte met een introductie door de toetsleider. Deze toetsleider gaf, in het 
kader van standaardisering, zijn instructie op basis van een vooraf uitgewerkt script. Daarnaast liet hij 
tijdens de introductie een compliatievideo zien met een aantal verschillende voorbeelden van vlogs en 
besprak hij de kenmerken van vlogs met de leerlingen. Op deze manier werd de voorkennis van de 
leerlingen geactiveerd en leerden leerlingen die mogelijk nog niet bekend waren met vlogs wat een vlog 
inhoudt. Vervolgens legde de toetsleider de opdracht uit in de context van een bijzondere gebeurtenis 
in hun wijk: een paar dagen geleden was daar de straatprijs van een grote loterij gevallen. De leerlingen 
maakten een vlog over deze gebeurtenis met een vooraf vastgesteld doel en publiek. Ook lichtte de 
toetsleider praktische aspecten toe: hoe verloopt de voorbereiding? Waar wordt de vlog opgenomen? 
Wie is bij de opname aanwezig en waarom? Hoe lang mag de vlog duren? Elke leerling kreeg 
vervolgens maximaal vijftien minuten de tijd om zich zelfstandig voor te bereiden op zijn vlog met de 
zogenaamde ‘spreekhulp’: een aantekeningenblad dat leidend is voor het vormgeven van hun vlog (zie 
Bijlage 2). De spreekhulp gaf aan welke eisen en randvoorwaarden gesteld worden aan de vlog. Op 
deze manier hadden leerlingen houvast in de voorbereiding van de vlog. Tegelijkertijd werd op deze 
manier geborgd dat alle leerlingen dezelfde uitgangspunten hanteerden, waarbij in de uitvoering werd 
afgedwongen dat de leerlingen een bepaalde hoeveelheid taalproductie van een bepaald niveau 
leverden. De leerlingen mochten in steekwoorden informatie op die spreekhulp schrijven, zodat ze (een 
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deel van de) de spreekhulp als ‘spiekbriefje’ konden gebruiken tijdens het opnemen van de vlog. Ook 
waren ze vrij in het aanpassen van de volgorde van de onderdelen die op de spreekhulp stonden.   

Alle vlogs werden, door de leerlingen zelf, opgenomen op video. Het maken van een video-opname is 
inherent aan vloggen, wat tot gevolg heeft dat de opname voor de leerlingen heel vanzelfsprekend is. 
De uitvoering van de opdracht duurde ongeveer drie tot vijf minuten en werd achteraf beoordeeld met 
een gestandaardiseerd beoordelingsmodel (zie paragraaf 4.3)  

4.1.4 Gesprekken 

groepsgesprek met drie leerlingen 
authentieke situatie  
communicatie stimuleren 
o authentieke, probleemoplossende situatie
o vastgesteld gespreksdoel met subdoelen
o leerlingkaarten met contrasterende informatie

De leerlingprestaties op het onderdeel Gesprekken zijn vastgesteld op basis van (video-)observaties 
van vooraf vastgestelde gespreksopdrachten. Het onderdeel Gesprekken bestond uit een gezamenlijke 
gespreksopdracht van drie leerlingen die een opdracht uitvoeren onder leiding van de toetsleider. Deze 
opdracht is een directe meting van gespreksvaardigheid doordat de leerlingen de beheersing ervan 
moeten aantonen in een echt gesprek.  

In het referentiekader zijn twee taken omschreven in het kader van gesprekken voeren: ‘deelnemen aan 
discussie en overleg’ en ‘informatie uitwisselen’3. De interactie zal met name plaatsvinden tussen de 
leerlingen, waarvoor de taak discussie en overleg zich het beste leent. Hierbij werd aangesloten op de 
adviezen zoals die in de domeinbeschrijving Mondelinge taalvaardigheid zijn geformuleerd. De 
operationalisering van deze taak, discussie en overleg, bestond uit het definiëren van handelingen die 
in een gesprek voorkomen op verschillende niveaus. In de operationalisering zijn de uitwerkingen van 
de taak per referentieniveau leidend, zoals op 1F “Kan de eigen mening verwoorden” of op 2F “Kan een 
probleem verhelderen”. Deze uitwerkingen geven aan welke taalhandelingen in de opdracht van de 
leerlingen verwacht worden, zie ook de toetsmatrijs in Bijlage 1. 

De toetsleider legde de opdracht uit aan de drie leerlingen aan de hand van een gestandaardiseerde 
instructie. De opdracht is geformuleerd in het kader van een goededoelenactie: de drie leerlingen 
moesten gezamenlijk een goed doel bedenken en een actie waarmee ze geld in zouden zamelen. 
Daarnaast kregen ze een (fictief) bedrag van € 50,- toegekend, waarmee ze de voorbereiding van die 
actie konden financieren. De leerlingen moesten gezamenlijk afspreken hoe ze dit geld gingen besteden 
en wat de bijbehorende planning van dit project was. De te bespreken onderwerpen waren weergegeven 
op een kaart voor de leerlingen als houvast tijdens het gesprek (zie Bijlage 2). Daarnaast kreeg elke 
leerling als input voor het gesprek een eigen gesprekskaart (zie ook Bijlage 2). Op die gesprekskaart 
stond informatie die specifiek voor die leerling bedoeld was. Zo werd van elke leerling op verschillende 
punten in het gesprek een eigen inbreng verwacht, met als doel een natuurlijk verloop van het gesprek 
op het te meten niveau. De gesprekskaarten bevatten informatie per leerlingrol, weergegeven in Tabel 
4.1.  

3. Het advies uit de domeinbeschrijving luidde: “Voor het subdomein Gesprekken wordt minimaal de vaardigheid op de taak
discussie & overleg gepeild, waarbij de voorkeur uitgaat naar overleg”.
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Tabel 4.1 – Informatie per leerlingrol Gesprekken 

 Keuze goed doel Soort inzamelactie Planning 

Leerling 1  dieren [geen informatie] zo snel mogelijk 
Leerling 2  [geen informatie] iets maken en verkopen de tijd nemen  
Leerling 3  zieke kinderen iets organiseren [geen informatie] 

 
Door de informatie op de gesprekskaarten werd elke leerling gestimuleerd om op minimaal twee 
momenten in het gesprek actief iets in te brengen. Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht kreeg de leerling 
niet over elk gespreksonderwerp informatie. Dat wil niet zeggen dat de leerling dan niet over dat 
gespreksonderwerp mocht meepraten. De leerling kon in zo’n geval meepraten door bijvoorbeeld zijn 
eigen mening te geven, een reactie te geven op de mening van anderen, zich eventueel aan te sluiten 
bij die mening en/of een compromis te sluiten, met als doel een zo natuurlijk mogelijk verloop van 
interactie. Voor dit verloop van het gesprek was de toetsleider daarnaast ook verantwoordelijk. Indien 
het gesprek vastliep of indien leerlingen geen kans kregen het woord te nemen, kon de toetsleider 
ingrijpen volgens een vooraf ingevuld gespreksschema met stuurvragen. 
 
Na afloop van het gesprek moesten de leerlingen een schriftelijke samenvatting maken die de gemaakte 
afspraken beschreef.  
 
Alle gesprekken werden opgenomen op video en zijn achteraf, op individueel niveau, beoordeeld met 
een gestandaardiseerd beoordelingsmodel (zie paragraaf 4.3). 
 

4.2 Pretest 
 

4.2.1 Opzet, populatie en betrokkenen 
 

Voor Luisteren is een set van 40 unieke items gepretest, verdeeld over vier toetsvarianten met elk 
ongeveer 30 items. In elke pretestvariant zijn drie subsets van 9 tot 11 items met elkaar gecombineerd. 
Deze subsets zijn in elke variant in een andere volgorde aangeboden, om volgorde-effecten in 
antwoordgedrag vooraf uit te sluiten. Het afnamedesign met de verdeling van de subsets over de 
verschillende pretestversies (P1 tot en met P4) is weergegeven in Tabel 4.2. De volgorde van de subsets 
in de verschillende pretestversies is aangegeven met de cijfers 1 tot en met 3.  
 
Tabel 4.2 – Afnamedesign pretest Luisteren 

Versie pretest Subset A Subset B Subset C Subset D Totaal 

N items 9 11 10 10 40 

P1 1 2 3 - 30 
P2 2 1 - 3 30 
P3 3 - 2 1 29 
P4 - 3 1 2 31 

 
De pretest van Spreken en Gesprekken was opgedeeld in drie fasen die input opleveren voor de 
kwalitatieve analyse:  
 afnameronde 1 bij ongeveer een derde van de leerlingen  
 afnameronde 2 bij ongeveer twee derde van de leerlingen  
 bijeenkomsten expertgroep 
 
Behalve het verkrijgen van afnamegegevens beoogde de pretest tevens gebruikerservaringen te 
verzamelen van leerlingen, toetsleiders en de expertgroep middels schriftelijke vragenlijsten, aangevuld 
met evaluatiegesprekken.  
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Het onderdeel Gesprekken heeft nog niet eerder deel uitgemaakt van een peilingsonderzoek. Gezien 
dit nieuwe karakter en de complexiteit van de afname en beoordeling, is door de Inspectie besloten de 
pretest Gesprekken te gebruiken als input voor de beslissing dit onderdeel al dan niet op te nemen als 
onderdeel van het definitieve toetsinstrumentarium (de ‘go-/no-gobeslissing’).  

De pretest heeft plaatsgevonden in november 2016. Aan de pretest hebben in totaal 271 leerlingen van 
dertien scholen deelgenomen. Op vier van deze dertien scholen is het volledige toetsinstrumentarium 
gepretest, de leerlingen van de overige negen scholen hebben alleen de toets Luisteren gemaakt. Op 
alle scholen is de luistertoets afgenomen in het digitale toetsplatform TOA: de leerlingen maakten de 
toets op een computer of laptop. De toetsen voor Spreken en Gesprekken zijn op vier scholen 
afgenomen door verschillende toetsleiders. De afname van deze toetsen vond telkens plaats in een 
aparte ruimte buiten de klas. De verdeling over schoolkenmerken van de deelnemende scholen is 
weergegeven in Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 – Kenmerken deelnemende scholen pretest 

Kenmerk N = 13 N = 4 

Regio 
Noord - - 
Oost  10 3 
Midden - - 
Zuid 3 1 

Stedelijkheid 
Niet - - 
Weinig 5 3 
Matig 3 - 
Sterk 5 1 
Zeer sterk - - 

Denominatie 
Openbaar 3 1 
Rooms-Katholiek 7 3 
Protestants-Christelijk 2 - 
Gereformeerd vrijgemaakt - - 
Reformatorisch - - 
Islamitisch - - 
Algemeen bijzonder - - 
Confessioneel overig 1 - 

Schoolgewicht 
0% 10 3 
Maximaal 10% 1 - 
10% - 25% 1 - 
Vanaf 25% 1 1 

De pretest is begeleid door ervaren toetsleiders van het Expertisecentrum Nederlands (Luisteren) en 
Bureau ICE (Spreken en Gesprekken voeren). Na de eerste pretestafname heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden met de betrokken toetsleiders, op basis waarvan aanpassingen voor het 
instrumentarium zijn geformuleerd. Al deze aanpassingen zijn verfijningen van de instructies voor de 
toetsleider en de leerlingen - de inhoud van de toetsen is ongewijzigd gebleven. Een deel van deze 
toetsleiders heeft de opgedane ervaringen tevens gebruikt in het geven van de training aan toetsleiders 
voor de uitvoering van het peilingsonderzoek.  

Betrokken bij de pretest was daarnaast de expertgroep, die bestond uit vier leden met expertise op het 
gebied van het toetsen en beoordelen van taal en/of mondelinge taalvaardigheid. De voornaamste taak 
van deze expertgroep was het vaststellen van de beoordelingsmodellen voor Spreken en Gesprekken 
voeren, aangevuld met het maken van normbeoordelingen voor trainingsdoeleinden en het geven van 
inhoudelijke feedback op het instrumentarium.  
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4.2.2 Psychometrische analyse 

Vanwege het kwantitatieve karakter van de pretest voor Luisteren kon deze toets psychometrisch 
geanalyseerd worden. Ten behoeve van deze data-analyse is per toets een exportbestand gegenereerd 
met alle gegeven antwoorden en bijbehorende scores van de leerlingen. De exports van alle 
pretestvarianten zijn samengevoegd en opgeschoond door niet-bruikbare records te verwijderen. De 
verzamelde data op de toets Luisteren leent zich voor psychometrische analyse met behulp van OPLM. 
Op basis van de discriminatie-index is één van de veertig items uitgesloten om opgenomen te worden 
in de definitieve toets. Met de overgebleven 39 items is de beste samenstelling onderzocht voor een 
toets van 30 items, rekening houdend met zowel de psychometrische als de inhoudelijke eisen:  
 de verhouding 1F-/2F-items is 50/50: vijftien items per niveau;
 de verhouding video-/audio-items is ongeveer 75/25;
 de taken instructies en radio, tv en internet moeten beide vertegenwoordigd zijn in de toets;
 de kenmerken van de taakuitvoering begrijpen en interpreteren moeten beide vertegenwoordigd

zijn in de toets.

In Tabel 4.4 is de samenstelling van de definitieve luistertoets van dertig items met de bijbehorende 
psychometrische gegevens opgenomen. Als uitgangspunt voor deze samenstelling is een 
modelpassing in OPLM genomen, gecombineerd met inhoudelijke eisen en uitgangspunten aan de 
toetssamenstelling (zoals een evenredige verdeling over de niveaus, dekking van de taken, kenmerken 
van de taakuitvoering en gebruik van audio- dan wel videobronnen). Het aantal observaties (N) verschilt 
tussen items daar in de pretest meerdere toetsvarianten zijn ingezet. Onder P (p-waarde) wordt de 
proportie correct getoond. De p-waarde varieert tussen 0,373 en 0,924 met een gemiddelde van 0,667. 
Vijf items hebben een waarde hoger dan 0,900, drie items hebben een p lager dan 0,400.  

Tabel 4.4 – p-waarden pretestitems Luisteren 

Itemlabel N p 

PT1Fv11i 193 0,409 
PT1Fa12b 194 0,644 
PT1Fv12b 193 0,425 
PT1Fv15i 193 0,373 
PT1Fa21b 193 0,896 
PT1Fv21i 197 0,716 
PT1Fv22b 197 0,919 
PT1Fa23i 193 0,720 
PT1Fv31b 194 0,722 
PT1Fv32i 194 0,649 
PT1Fv33b 194 0,732 
PT1Fv42i 193 0,886 
PT1Fv43i 193 0,922 
PT1Fv51i 197 0,670 
PT1Fv53b 197 0,569 
PT2Fa11b 194 0,907 
PT2Fv12b 193 0,554 
PT2Fa13i 194 0,696 
PT2Fv13i 193 0,440 
PT2Fa21b 193 0,477 
PT2Fv21i 194 0,505 
PT2Fa22b 193 0,389 
PT2Fv22b 194 0,923 
PT2Fv23i 194 0,866 
PT2Fv31b 193 0,378 
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PT2Fv32b 193 0,580 
PT2Fv41i 193 0,725 
PT2Fv42b 193 0,819 
PT2Fv53b 197 0,924 
PT2Fv54i 197 0,579 

4.2.3 Kwalitatieve analyse 

De toetsen voor Spreken en Gesprekken lenen zich, gezien hun opzet, voor een kwalitatieve analyse. 
Ten behoeve van die analyse zijn video-opnames gemaakt. Deze video-opnames, ingevulde 
spreekhulpen (bij Spreken) en samenvattingen (bij Gesprekken) zijn geanalyseerd en dienden, 
gecombineerd met de gebruikerservaringen, als input voor aanpassingen in het instrumentarium. De 
wijzigingen die naar aanleiding van de combinatie van de verschillende analyses zijn uitgevoerd in het 
instrumentarium voor Spreken en Gesprekken worden in de volgende paragrafen besproken.  

4.2.4 Gebruikersevaluatie leerlingen 

De gebruikerservaringen van de leerlingen zijn op twee manieren verzameld: allereerst middels een 
schriftelijke vragenlijst aan de hand van een vijfpuntsschaal. Die vragenlijst ging in drie vragen in op hoe 
de leerlingen de toets (in het geval van Luisteren) of opdracht (in geval van Spreken en Gesprekken) 
hebben ervaren, weergegeven in Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 – Vragen leerlingevaluatie pretest 

Evaluatievraag ++ + 0 − −− 

Hoe leuk vond je de toets/opdracht? 

Hoe gemakkelijk vond 
opdracht? 

je de toets/ 

Hoe duidelijk was wat je moest doen? 

Daarnaast selecteerde de toetsleider een aantal leerlingen om door te vragen naar een motivatie van 
hun gegeven antwoorden. De toetsleider bevroeg deze leerlingen mondeling op basis van een 
voorgestructureerde vragenlijst met open vragen.  

Luisteren 
De schriftelijke evaluatie van de toets Luisteren is in totaal door 259 leerlingen ingevuld. De leerlingen 
zijn overwegend positief over de luistertoets (+ of ++): slechts een enkeling geeft aan de toets niet leuk 
te vinden: in totaal geven zes leerlingen een negatief oordeel (- of --). Eenzelfde beeld geldt voor 
moeilijkheid (twee leerlingen geven aan de toets moeilijk te vinden) en voor duidelijkheid (één leerling 
geeft aan de toets onduidelijk te vinden). In onderstaande grafieken (Figuur 4.6) zijn de resultaten 
samengevat in percentages. 

Figuur 4.6 – Resultaten evaluatie Luisteren 
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Van deze 259 leerlingen zijn er in totaal 46 bevraagd door de toetsleider. Hieruit bleek gemiddeld 
genomen dat de leerlingen positief waren over de videofragmenten, met name wanneer het bekende 
YouTube-sterren betrof. Video wordt over het algemeen verkozen boven audio. Een aantal leerlingen 
benoemt dat de thematiek rondom rijkdom, geld en sparen aanspreekt. Over het geheel geven 
leerlingen aan de toets niet moeilijk te vinden, terwijl sommige vragen wel als moeilijk en andere als 
gemakkelijk worden ervaren. Ze vinden het fijn om te kunnen pauzeren tussendoor. Vrijwel alle 
leerlingen ervaren de instructies en de werking van het toetssysteem als duidelijk, op een aantal 
leerlingen na: zij hadden niet gezien dat op sommige toetspagina’s twee vragen stonden.  

De feedback van leerlingen gaf geen aanleiding om inhoudelijke aanpassingen door te voeren in de 
luistertoets. Wel is in de definitieve instructie door de toetsleider en op de instructiepagina’s van de toets 
extra aandacht besteed aan het aantal vragen op een pagina.  

Spreken 
De evaluatie van de spreekopdracht is ingevuld door twintig leerlingen. Het grootste deel van de 
leerlingen is positief over de spreekopdracht (+ of ++), al geven drie leerlingen aan de opdracht niet leuk 
te vinden (− of −−). De leerlingen ervaren de opdracht niet als heel eenvoudig (++), de meeste leerlingen 
vullen + of 0 in. Eén leerling gaf aan de opdracht heel moeilijk te vinden (−−). Alle leerlingen gaven aan 
dat het duidelijk was wat ze moesten doen (+ of ++). In onderstaande grafieken (Figuur 4.7) zijn de 
resultaten samengevat in percentages. 

Figuur 4.7 – Resultaten evaluatie Spreken 

Alle twintig leerlingen die de evaluaties hebben ingevuld zijn eveneens bevraagd door de toetsleider. 
Gemiddeld genomen vonden de leerlingen de spreekopdracht erg leuk om uit te voeren, ondanks dat 
de meesten het uitvoeren van de opdracht wel spannend vonden. Sommige leerlingen gaven aan dat 
het lastig was om de minimale drie minuten vol te maken. Vrijwel alle leerlingen vonden de instructies 
en de spreekhulp duidelijk, waardoor ze goed wisten wat ze moesten doen.  

De feedback van leerlingen gaf geen aanleiding om inhoudelijke aanpassingen door te voeren in de 
toets voor Spreken, met uitzondering van de minimale tijd: in de instructie aan de leerlingen is daarin 
een nuancering aangebracht waardoor de drie minuten als richtlijn wordt gepresenteerd in plaats van 
als minimale eis.  

Gesprekken 
Over de opdracht van Gesprekken hebben in totaal 48 leerlingen de evaluatie ingevuld. De meeste 
leerlingen vonden de gespreksopdracht leuk (+ of ++). Een klein deel van de leerlingen gaf een neutraal 
oordeel (0), geen enkele leerling beoordeelde de gespreksopdracht negatief (− of −−). De opdracht werd 
over het algemeen als gemakkelijk ervaren door de leerlingen (+ of ++), aangevuld met een aantal 
neutrale oordelen en één negatief oordeel. Ook bij de gespreksopdracht was het voor alle leerlingen 
duidelijk wat ze moesten doen (+ of ++), één leerling gaf hier een neutrale reactie (0). In onderstaande 
grafieken (Figuur 4.8) zijn de resultaten samengevat in percentages. 
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Figuur 4.8 – Resultaten evaluatie Gesprekken 

Van deze 48 leerlingen zijn er in totaal 17 bevraagd door de toetsleider. Over het algemeen waren de 
leerlingen erg positief over de opdracht. Met name het samenwerkende karakter van de opdracht werd 
door veel leerlingen benoemd als een leuk aspect - een leerling benoemde het aantal van drie leerlingen 
als een ideaal aantal. Sommige leerlingen gaven aan dat ze het gesprek soms wel lastig vonden op het 
moment van aanvang en op momenten dat niet iedereen dezelfde mening had. Een aantal leerlingen 
vond de tips op de gesprekskaarten bruikbaar en handig op het moment dat ze vastliepen in het gesprek. 

De feedback van leerlingen gaf geen aanleiding om inhoudelijke aanpassingen door te voeren in de 
toets voor Gesprekken.  

4.2.5 Gebruikersevaluatie expertgroep 

Uit de bijeenkomsten met de expertgroep is een aantal punten naar voren gekomen die zijn toegevoegd 
aan of gewijzigd in het toetsinstrumentarium:  
 Luisteren: geen toevoegingen of wijzigingen.
 Spreken én Gesprekken:

o de positionering van de toetsleider ten opzichte van de leerlingen; de toetsleider neemt voldoende
fysieke afstand van de leerling(en) om eventuele onbedoelde invloed te voorkomen;

o de rol van de toetsleider: de toetsleider grijpt zo min mogelijk in.
 Gesprekken: de instructie voor de samenvatting is aangescherpt zodat duidelijk is of de leerlingen

een product- of een processamenvatting moeten maken.
 Spreken: de vormgeving van de spreekhulp is aanpasbaar gemaakt door horizontale kniplijnen toe

te voegen, dit ten behoeve van het beoordeelpunt opbouw.

4.3 Beoordelingsmodellen 

Na afloop van de pretest zijn twee bijeenkomsten van een dag georganiseerd met de expertgroep. Het 
doel van deze bijeenkomsten was het aanscherpen en vaststellen van de beoordelingsmodellen voor 
Spreken en Gesprekken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de opzet en uitgangspunten van het 
instrumentarium en het beoordelingsmodel besproken. Daarna heeft de expertgroep een compilatie 
bekeken van verschillende afnames van de pretest, om vervolgens aan de hand van videomateriaal van 
de pretestafnames het beoordelingsmodel vast te gaan stellen. Hiervoor is een tweetal pretestafnames 
door de expertgroep gezamenlijk beoordeeld, een viertal afnames individueel. Na het beoordelen van 
elke afname is het beoordelingsmodel op bepaalde punten aangevuld en/of aangescherpt. Ten slotte 
heeft de expertgroep, na het vaststellen van het beoordelingsmodel, voor drie pretestafnames een 
normbeoordeling uitgevoerd. 

De belangrijkste wijzigingen in de beoordelingsmodellen zijn uitgewerkt in Tabel 4.9 en 4.10. Tenzij 
anders vermeld is elk beoordeelpunt geformuleerd op een driepuntsschaal (0-1-2).  
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Tabel 4.9 – Overzicht wijzigingen beoordelingsmodel Spreken 

Beoordelingsmodel Spreken 

Kenmerk van de 
taakuitvoering 

Beoordeelpunt in concept-
beoordelingsmodel Beoordeelpunt in definitief beoordelingsmodel 

- Algemene indruk spreekvaardigheid Vraag verwijderd 

- - 
Preconditie toegevoegd op inhoudelijke adequaatheid op 
tweepuntsschaal: een score 0 leidt tot het stoppen van de 
beoordeling  

[Randvoorwaarden aan de 
spreekopdracht] 

Volledigheid 
Titel kenmerk aangepast naar uitvoering 
volledigheid geformuleerd in termen van taalhandelingen 
i.p.v. onderdelen van de opdracht, toelichting

- 
Extra beoordeelpunt toegevoegd: inhoudelijke kwaliteit op 
basis van inhoudsaspecten, voorbeelden van 
inhoudsaspecten toegevoegd 

Samenhang 
Opbouw 

Titel aangepast naar samenhang op macro- en 
mesoniveau: opbouw, formulering aangescherpt en 
voorbeelden toegevoegd 

Signaalwoorden Titel aangepast naar samenhang op microniveau: 
signaalwoorden 

Afstemming op doel Spreekdoel tot uiting brengen Formulering aangescherpt 

Afstemming op het publiek 
Taalgebruik afstemmen Formulering aangescherpt 
Publiek boeien Formulering aangescherpt 
Non-verbale communicatie4 - 

Woordgebruik en 
woordenschat 

Woordgebruik - 
Woordenschat Formulering aangescherpt 

Vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en 
grammaticale beheersing 

Vloeiendheid Formulering aangescherpt 
Uitspraak en intonatie - 
Grammatica: vervoeging Formulering aangescherpt 
Grammatica: verbuiging - 
Grammatica: zinsbouw - 

Tabel 4.10 – Overzicht wijzigingen beoordelingsmodel Gesprekken 

Beoordelingsmodel Gesprekken 

Kenmerk van de 
taakuitvoering 

Beoordeelpunt in concept-
beoordelingsmodel Beoordeelpunt in definitief beoordelingsmodel 

- Algemene indruk 
gespreksvaardigheid Vraag verwijderd 

[Randvoorwaarden aan het 
gesprek] 

Gespreksdoel Toegevoegd aan titel: als geheel 
toelichting toegevoegd 

Evenwichtigheid Formulering aangescherpt 

Rol toetsleider 
Uitgesplitst naar twee beoordeelpunten op 
tweepuntsschaal: behoefte aan sturing en gedrag van de 
toetsleider 

- - 
Extra beoordeelpunt toegevoegd onder uitvoering: 
inhoudelijke kwaliteit - op basis van inhoudsaspecten, 
voorbeelden van inhoudsaspecten toegevoegd  

Beurten nemen en 
bijdragen aan samenhang 

Gesprek onderhouden Formulering aangescherpt en voorbeelden toegevoegd 

Beurten nemen Uitgesplitst naar twee beoordeelpunten: initiatief in 
beurten nemen en passendheid van beurten nemen 

Inbreng gesprekspartners integreren Formulering aangescherpt 
Afstemming op doel Doelgerichtheid Voorbeeld toegevoegd 

Afstemming op de 
gesprekspartners 

Taalgebruik afstemmen Formulering aangescherpt 
Non-verbale communicatie Formulering aangescherpt 

4. Houding en mimiek wordt in het referentiekader omschreven onder ‘Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale
beheersing’, maar wordt hier beoordeeld onder ‘Afstemming op het publiek’ bij non-verbale communicatie.



29 

- Extra beoordeelpunt toegevoegd: actief luistergedrag 

Woordgebruik en 
woordenschat 

Woordgebruik Formulering aangescherpt 
Woordenschat Formulering aangescherpt 

Vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en 
grammaticale beheersing 

Vloeiendheid Formulering aangescherpt 
Uitspraak en intonatie - 
Grammatica: vervoeging Formulering aangescherpt 
Grammatica: verbuiging - 
Grammatica: zinsbouw - 

Samenvatten Schriftelijk samenvatten Formulering aangescherpt 

Naast de concrete wijzigingen in het beoordelingsmodel zijn de belangrijkste bevindingen en 
aanbevelingen van de expertgroep hieronder uitgewerkt.  

4.3.1 Beoordelingsvraag naar globaal oordeel 

De expertgroep heeft aangegeven geen meerwaarde te zien in het toevoegen van een vraag over de 
algemene indruk van de spreek- of gespreksvaardigheid van de leerling. Deze vraag ontlokt geen 
oordeel in termen van het referentiekader en is bovendien niet onafhankelijk te beantwoorden: de 
antwoorden op de globale vraag en de analytische vragen zullen elkaar beïnvloeden door de natuurlijke 
‘drang naar congruentie’ zoals die inherent is aan beoordelen: beoordelaars zullen altijd de neiging 
hebben de oordelen op beide vragen op elkaar af te stemmen, waardoor de betrouwbaarheid van de 
beoordelingen worden aangetast. In overleg met de inspectie is besloten toch een vraag toe te voegen 
als laatste vraag in het beoordelingsmodel die ingaat op het globale oordeel van de toetsleider om te 
kunnen analyseren of het globale oordeel overeenstemming vertoont met de analytische oordelen.  

4.3.2 Preconditie 

De expertgroep heeft ervoor gekozen om bij Spreken een preconditie op te nemen in het 
beoordelingsmodel. Deze preconditie bepaalt of de leerling de beoogde taak heeft volbracht en daarmee 
in aanmerking komt voor een beoordeling. Op het moment dat de leerling de taak niet (zelfstandig) heeft 
volbracht, stopt de beoordeling en wordt de uitslag ‘onbepaald’5. Dit was bijvoorbeeld het geval wanneer 
de toetsleider zoveel vragen aan een leerling moest stellen om taalproductie op te wekken, dat de vlog 
niet langer het karakter had van een monoloog (Spreken), maar van een dialoog (Gesprekken). De taak 
is in zo’n geval niet uitgevoerd zoals beoogd, waardoor het gegeven oordeel bij voorbaat al niet 
betrouwbaar zou zijn, omdat het oordeel over de uitvoering van de betreffende taak geleverd moet 
worden.  

Bij Gesprekken wordt zo’n preconditie niet gehanteerd. De expertgroep is van mening dat een leerling 
altijd deelnemer aan het gesprek is, onafhankelijk van hoe groot zijn bijdrage aan het gesprek is. De 
expertgroep erkent dat het beoordelen van een minimale inbreng gevolgen kan hebben voor de 
betrouwbaarheid van een score op sommige beoordeelpunten, zoals woordenschat of grammatica. Ter 
illustratie: een leerling heeft in het gehele gesprek slechts drie zinnen gesproken, maar heeft geen 
enkele grammaticale fout gemaakt in deze zinnen. Hiermee zou deze leerling de maximale score 
kunnen krijgen voor grammatica, ondanks het geringe aantal observaties waarop die beoordeling is 
gebaseerd. Om te ondervangen dat een leerling wordt beoordeeld op basis van slechts een minimaal 
aantal uitingen, is er een extra antwoordmogelijkheid met bijbehorende score 9 ingevoegd bij een aantal 
beoordeelpunten6: “De inbreng van de leerling is onvoldoende om dit te kunnen beoordelen.”  

5. Niet te verwarren met ‘ontbrekend’.
6. Te weten passendheid van beurten nemen, inbreng gesprekspartners integreren, taalgebruik afstemmen, non-verbale

communicatie, woordgebruik, woordenschat, vloeiendheid, uitspraak en intonatie, grammatica: vervoeging, verbuiging en
zinsbouw.
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4.3.3 Adviezen ten aanzien van standaardbepaling 
 

In het vaststellen van het beoordelingsmodel heeft de expertgroep een aantal adviezen geformuleerd 
ten aanzien van de weging van de verschillende onderdelen in beide beoordelingsmodellen: 
 De expertgroep adviseert bij zowel Spreken als Gesprekken de kenmerken woordenschat en 

woordgebruik en vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing gezamenlijk 
maximaal voor 25 procent mee te laten wegen als kenmerken in het bepalen van spreek- en 
gespreksvaardigheid. Deze kenmerken worden meer beschouwd als middelen die bijdragen aan de 
gespreksvaardigheid, maar daar geen centrale, inhoudelijke rol in spelen.  

 De expertgroep geeft aan dat zij extra belang hechten aan de volgende beoordelingsaspecten en 
dat graag zouden terugzien in de weging: 
o bij spreekvaardigheid: inhoudelijke kwaliteit en samenhang. 
o bij gespreksvaardigheid: inhoudelijke kwaliteit, beurten nemen als geheel, actief luistergedrag en 

afstemming op doel. 
 

4.3.4 Gesprekken: advies ten aanzien van go/no go 
 

In het kader van de go/no-gobeslissing om Gesprekken op te nemen als deel van het instrumentarium 
heeft de expertgroep het advies uitgesproken voor een ‘go’. De operationalisering van 
gespreksvaardigheid sluit aan op de wens die is uitgesproken bij de totstandkoming van de 
domeinbeschrijving voor een zinvolle en zo authentiek mogelijke taak. Een eventuele onevenwichtige 
gesprekssituatie tussen de leerlingen is in feite ook inherent aan een natuurlijke gesprekssituatie en 
nauwelijks te vermijden: de bijdrage die de leerlingen al dan niet leveren zijn tevens uitingen van 
gespreksvaardigheid. Eventuele problematische verhoudingen tussen leerlingen worden vooraf al 
ondervangen doordat de leerkracht wijzigingen mag aanbrengen in de random samengestelde 
leerlingcombinaties. Het is de taak van de toetsleider om te zorgen dat alle leerlingen een eerlijke kans 
krijgen om aan het gesprek deel te nemen. Uit de videobeelden van gespreksvaardigheid blijkt dat de 
toetsleider daartoe voldoende is uitgerust. Aanvullend daarop zie je in de meeste gesprekken dat de 
gesprekspartners elkaar ook onderling betrekken bij het gesprek. Een belangrijk aandachtspunt in dit 
geheel is dat uitspraken met betrekking tot gespreksvaardigheid worden gedaan in het licht van de 
uitgevoerde taak, omdat de toets uit een opdracht voor één taak bestaat (hetzelfde geldt overigens voor 
Spreken).  
 
Na afloop van de pretest is besloten Gesprekken op te nemen als onderdeel van het 
toetsinstrumentarium.  
 

4.4 Kwaliteit van de toets Luisteren 
 

4.4.1 Toetseigenschappen (IRT-analyse) 
 

De toetsen uit het instrumentarium zijn na afname van het peilingsonderzoek nogmaals geanalyseerd 
op psychometrische kenmerken. De resultaten van beide toetsvarianten (zie ook de paragraaf 4.4.2) 
zijn weergegeven in Tabel 4.11. Daarin is, naast het aantal observaties, weergegeven wat de maximaal 
te behalen en de gemiddeld behaalde score met de standaarddeviatie zijn. Daarnaast is de gemiddelde 
p-waarde van alle items in de toetsvariant weergegeven, gevolgd door de betrouwbaarheid van de toets. 
De betrouwbaarheid is te interpreteren als ‘voldoende’ wanneer deze minimaal 0,700 is en als ‘goed’ 
wanneer deze meer dan 0,800 bedraagt.  
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Tabel 4.11 – Kenmerken toets Luisteren  

Variant N Max. score Gemiddelde 
score 

Standaarddeviatie Gemiddelde 
p-waarde 

Betrouwbaarheid 

A 1351 30 21,13 3,92 ,72 ,77 (GLB) 
B 180 30 21,19 3,61 ,71 ,80 (GLB) 

 
Vervolgens zijn beide toetsvarianten als één toets gekalibreerd in OPLM ten behoeve van een 
modelpassing. Het doel hiervan is unidimensionaliteit aan te tonen: in hoeverre meten de items uit de 
luistertoets gezamenlijk één construct, in dit geval luistervaardigheid? Een vuistregel om 
unidimensionaliteit van een toets aan te tonen is een zo homogeen mogelijke verdeling van de p-
waarden op de S-toetsen met zo weinig mogelijk significante waarden, een niet-significante R1c-toets 
en een R1c-statistiek die minder dan 1,5 keer het aantal vrijheidsgraden betreft.  
 
In het geval van deze toets tonen twee items een significante p van de Chi-kwadraat. De 
overschrijdingskans van de R1c-toets is significant (p=0,0043), maar de R1c (=254.371) is minder dan 
1,5 keer het aantal vrijheidsgraden (df=199). Derhalve wordt het model als passend aangenomen en 
onderschrijven de resultaten van de kalibratie de veronderstelling dat het model unidimensionaal is.  
 
Op basis van de modelpassing is een vaardigheidsschaal geconstrueerd met het populatiegemiddelde 
van de vaardigheid op 250 en de standaarddeviatie op 50. Hiervoor zijn de totaalscores per leerling met 
bijbehorende theta gegenereerd om de gemiddelde theta en standaarddeviatie te berekenen over de 
hele populatie. Daarna is de theta lineair getransformeerd naar de 250-schaal:  
 

vaardigheid = 357,08 * theta + 184,33 
 
In Tabel 4.12 is weergegeven welke ruwe scores op de toets Luisteren corresponderen met welke 
theta’s en vaardigheidswaarden.  
 
Tabel 4.12 – Overzicht vaardigheid Luisteren  

Ruwe score Theta (θ) Vaardigheid 

57 -0,326 68 
6 -0,282 84 
7 -0,243 98 
8 -0,207 110 
9 -0,175 122 
10 -0,144 133 
11 -0,116 143 
12 -0,088 153 
13 -0,061 163 
14 -0,035 172 
15 -0,009 181 
16 0,016 190 
17 0,042 199 
18 0,068 209 
19 0,095 218 
20 0,124 229 
21 0,156 240 
22 0,190 252 
23 0,228 266 
                                                      
7.  De schaal begint bij 5 omdat een score van 5 de minimaal behaalde score is.  
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24 0,271 281 
25 0,320 299 
26 0,379 320 
27 0,452 346 
28 0,549 380 
29 0,697 433 
30 1,023 550 

4.4.2 Twee varianten van de luistertoets 

De luistertoets is afgenomen in twee varianten, die beide inhoudelijk gezien dezelfde items bevatten, 
maar verschillen in bedieningsmogelijkheden van het toetssysteem. De gestandaardiseerde variant (A) 
heeft de volgende kenmerken:  
 alle audio- en videofragmenten worden automatisch afgespeeld;
 de leerling kan fragmenten niet deels of herhaald bekijken;
 de leerling kan niet vooruit- of terug navigeren tussen de vragen van de toets;
 het audio- of videofragment wordt eerst in zijn geheel afgespeeld. Op een pagina daarna ziet de

leerling (een deel van) het fragment met één of twee vragen. Hij bekijkt de vraag/vragen, daarna
speelt het fragment af en na afloop beantwoordt de leerling de vraag/vragen. Afhankelijk van het
aantal vragen staat op de volgende pagina (een ander deel van) het fragment met nieuwe vragen.

De vrije variant (B) heeft de volgende kenmerken: 
 de leerling kan zelf bepalen of hij een fragment afspeelt;
 de leerling kan zelf bepalen hoe vaak hij een fragment afspeelt;
 de leerling kan zelf bepalen welk deel van een fragment hij afspeelt;
 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van alle vragen binnen de gestelde toetstijd;
 de leerling kan vrij vooruit en terug navigeren tussen de vragen in de toets;
 op elke pagina staat het volledige fragment met één vraag in beeld.

Parallel aan de analyses naar aanleiding van de onderzoeksvragen uit het peilingsonderzoek is een 
onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen deze beide toetsvarianten, dat uiteenvalt in een viertal 
onderzoeksvragen.  

Onderzoeksvragen 
A. Zijn er verschillen tussen beide varianten in termen van toetsresultaat en/of scoreverdeling?
B. Zijn er verschillen tussen beide varianten in gebruikerservaring bij de leerlingen?
C. Welke verschillen zijn er in termen van het toetsproces bij beide varianten?
D. Is er een voorkeur uit te spreken voor een van beide varianten?

A - Zijn er verschillen tussen beide varianten in termen van toetsresultaat en/of scoreverdeling? 
Om eventuele verschillen tussen beide toetsvarianten te onderzoeken is gekeken naar het verschil in 
p-waarde (proportie correct) per item in beide varianten, weergegeven in Tabel 4.13.

Beide varianten bestaan uit dezelfde dertig items. Vierentwintig van deze items geven een p-waarde die 
maximaal 0,05 afwijkt tussen beide varianten, voor vier items geldt dat de p-waarde in beide varianten 
identiek is. De afwijking in p-waarde valt in twaalf gevallen hoger uit voor variant A, in acht gevallen voor 
variant B. Daarnaast zijn er zes items die meer dan 0,05 afwijken in p-waarde, driemaal met een hogere 
p-waarde in variant A en driemaal voor variant B.

Bij één item is de afwijking in p-waarde tussen beide varianten opvallend: met 0,77 in variant A en 0,53 
in variant B is het verschil in p-waarde 0,24. De verklaring voor dit verschil is een inhoudelijke: het item 
hoort bij een audiofragment waarbij als vraag wordt gesteld “Wat moet Milan doen van zijn moeder?”. 
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De drie antwoordalternatieven worden alle genoemd in het fragment, maar de eerst genoemde optie is 
niet het juiste antwoord. Een logische verklaring waarom leerlingen in variant A dit item vaker goed 
hebben dan in variant B is dat de leerlingen in variant B controle hebben over de audioplayer: zij kunnen 
het fragment stopzetten nadat ze denken het goede antwoord gehoord te hebben.  

Gemiddeld genomen komt de p-waarde van alle items neer op 0,72 bij variant A en 0,71 voor variant B, 
met een standaarddeviatie van 0,16 voor beide varianten. In termen van totaalscore kunnen we 
concluderen dat de toetsvariant geen bepalende factor is.  

In variant A werden leerlingen verplicht een antwoord in te vullen op minimaal één vraag op de pagina, 
voordat ze verder konden naar de volgende vraag, in variant B konden zij vrijelijk navigeren door de 
toets. In variant A betekende dit dat er enkel ontbrekende waarden zijn geobserveerd bij vragen die per 
twee op de pagina werden weergegeven. Dit was zes keer het geval, waarbij voor tien van de twaalf 
items daadwerkelijk missings zijn geobserveerd, variërend in aantal van 2 tot 203 per item (0,1% tot 
15,0%) met een gemiddelde van 63 (4,6%) bij de twaalf items waar missings mogelijk waren. Gekeken 
naar het aantal ontbrekende antwoorden in variant B bleek dat slechts bij twee items één keer een 
antwoord ontbrak van de 180 antwoorden die per item zijn verzameld (0,6%). Hieruit kunnen we 
concluderen dat de mogelijkheid om antwoorden over te slaan niet tot effect had dat de leerlingen dat 
ook daadwerkelijk doen. De instructie die de leerlingen gekregen hadden heeft daarin mogelijk een rol 
gespeeld: de toetsleiders informeerden de leerlingen dat het belangrijk was om altijd een antwoord in 
te vullen.  

Tabel 4.13 – Gemiddelde p-waarde per item in variant A en B 

Label p in A p in B Verschil 

1F.v5.1i 0,68 0,68 0,00 
1F.v5.3b 0,66 0,62 0,04 
1F.v5.2i 0,88 0,88 0,00 
1F.v2.1i 0,82 0,86 -0,04
1F.v2.2b 0,90 0,89 0,01
1F.a1.2b 0,77 0,53 0,24
1F.v3.1b 0,67 0,69 -0,02
1F.v3.2i 0,61 0,70 -0,09
1F.v3.3b 0,75 0,74 0,01
1F.v1.1i 0,46 0,51 -0,05
1F.v1.2b 0,46 0,47 -0,01
1F.v1.5i 0,85 0,75 0,10
1F.v4.2i 0,88 0,90 -0,02
1F.a2.1b 0,94 0,87 0,07
1F.a2.3i 0,83 0,81 0,02
2F.v2.1i 0,57 0,56 0,01
2F.v2.2b 0,94 0,95 -0,01
2F.v2.3i 0,83 0,78 0,05
2F.a1.1b 0,94 0,89 0,05
2F.a1.3i 0,61 0,59 0,02
2F.v3.1b 0,45 0,45 0,00
2F.v3.2b 0,67 0,65 0,02
2F.v1.2b 0,65 0,66 -0,01
2F.v1.3i 0,50 0,49 0,01
2F.v4.2b 0,80 0,80 0,00
2F.v4.1i 0,86 0,87 -0,01
2F.a2.1b 0,57 0,67 -0,10
2F.a2.2b 0,42 0,37 0,05
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2F.v5.3b 0,87 0,93 -0,06 
2F.v5.4i 0,69 0,65 0,04 
Gemiddeld 0,72 0,71 0,01 
Standaarddeviatie 0,16 0,16 0,06 

 
B - Zijn er verschillen tussen beide varianten in gebruikerservaring bij de leerlingen? 
Om de gebruikerservaringen bij de leerlingen te bepalen is na afloop van de toets, in het toetssysteem, 
een digitale vragenlijst aan de leerlingen voorgelegd. Deze vragenlijst had als doel de ervaring van de 
leerlingen met de bediening van het systeem te achterhalen. Afhankelijk van de gemaakte toetsvariant 
kreeg de leerling aan het eind van de toets een scherm met een aantal feitelijke beschrijvingen van de 
betreffende toetsvariant. Deze beschrijvingen beoordeelde de leerling op een vijfpuntsschaal door een 
emoticon te kiezen die het best bij zijn ervaring past. De score 1 representeert de meest positieve 
respons, de score 5 de meest negatieve. De beschrijvingen werden aangevuld met twee open 
invulmogelijkheden voor suggesties voor verbeteringen voor het toetssysteem en ruimte voor eventuele 
overige opmerkingen. De inhoud van de vragenlijsten wordt weergegeven in Tabel 4.14. 
 
In totaal hebben 1293 leerlingen de vragenlijst behorend bij variant A ingevuld en 176 leerlingen de 
vragenlijst behorend bij variant B. Uitgedrukt in percentages van de totale populatie komt dat neer op 
een response rate van respectievelijk 96 en 98 procent. Selectieve respons is zoveel mogelijk 
uitgesloten doordat de leerlingen na het invullen van de laatste toetsvraag van het systeem de instructie 
kregen de toetsleider in te seinen. De toetsleider klikte vervolgens, samen met de leerling, door naar de 
vragenlijst en gaf de leerling een korte invulinstructie. De meest voorkomende reden dat de vragenlijst 
niet is ingevuld is dat leerlingen in tijdnood kwamen - de vragenlijst was aan het eind van de toets 
opgenomen. Op acht uitzonderingen na bij variant A hadden deze leerlingen hun toets wel volledig 
afgerond, maar was er geen tijd resterend voor het invullen van de vragenlijst. Belangrijk om te 
vermelden voor het interpreteren van de resultaten is dat de ervaringen van deze groep leerlingen in 
tijdnood dus niet zijn meegenomen.  
 
Tabel 4.14 – Inhoud vragenlijsten variant A en B 
Variant [A]   

Hoe vond je het …  Gemiddelde Standaarddeviatie 
1 Om eerst de vraag te lezen voordat het fragment begint? 1.87 0.839 
2 Dat alle fragmenten automatisch afspelen? 1.96 1.094 
3 Dat stukken van fragmenten automatisch herhaald worden?  1.81 0.978 
4 Dat er soms één en soms twee vragen op een pagina stonden?  2.18 1.046 
5 Om alleen vooruit te kunnen gaan in de toets (en niet terug?)  2.82 1.368 
6 Hoe fijn vond je het toetssysteem werken?  1.79 0.829 
X Hoe kunnen we het toetssysteem verbeteren?   
Y Heb je nog andere opmerkingen over het toetssysteem?   

Variant [B]   
Hoe vond je het …  Gemiddelde Standaarddeviatie 

1 Om de fragmenten zelf te starten? 1.60 0.694 
2 Om de fragmenten zelf te kunnen pauzeren?  1.40 0.605 
3 Om de fragmenten opnieuw te kunnen bekijken?  1.38 0.674 
4 Om stukken van fragmenten over te kunnen slaan?  1.70 0.864 
5 Dat op elke pagina één vraag stond?  1.90 0.986 
6 Om vooruit en terug te kunnen gaan in de toets? 1.43 0.783 
7 Hoe fijn vond je het toetssysteem werken?  1.49 0.615 
X Hoe kunnen we het toetssysteem verbeteren?   
Y Heb je nog andere opmerkingen over het toetssysteem?   

 
Om de antwoorden op de open vragen X en Y te analyseren, zijn de gegeven antwoorden geclusterd 
op inhoud en vervolgens gecodeerd (zie Tabel 4.15).  
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Tabel 4.15 – Clusters en codering open vragen X en Y 

Code Wens  Variant A Variant B 

  N % N % 
1 Zelf de fragmenten kunnen starten 152 12 0 0 
2 (Delen van) fragmenten opnieuw af kunnen spelen  66 5 0 0 
3 Zelf de fragmenten kunnen pauzeren of stoppen  77 6 0 0 
4 Mogelijkheid tot teruggaan in de toets 293 22 0 0 
5 Meer vragen op één pagina   11 1 13 5 
55 Overal evenveel vragen op één pagina 8 1 1 0 
6 Minder vragen op één pagina  56 4 2 1 
7 Direct feedback  7 1 2 1 
8 Niet automatisch de vragen voorlezen 22 2 0 0 
9 Andere voorleesstem en –tempo 8 1 2 1 
10 Suggesties videospeler  17 1 1 0 
11 Fragmentlengte 12 1 5 2 
12 Formulering vraagstelling  10 1 7 3 
13 Fragmentkeuze 15 1 4 2 
14 Suggesties over pauzes 4 0 2 1 
15 Lay-out pagina  8 1 3 1 
16 Toetslengte  10 1 5 2 
77 Geen suggesties  306 23 132 55 
88 Expliciet tevreden  210 16 43 18 
66 Overig 26 2 17 7 
99 Niet geantwoord  458  73  

 Totaal8 1318 100 239 100 

 
Zijn leerlingen even tevreden over het toetssysteem? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de antwoorden van leerlingen in beide varianten met elkaar 
vergeleken: vraag 6 uit A met 7 uit B en de open vragen met codering 88, zie Tabel 4.16.  
 
Tabel 4.16 – Tevredenheid over variant A en B  

Variant Gemiddelde Standaarddeviatie 

A 1.79 0.829 
B 1.49 0.615 

 
Er is een significant verschil (t = 4.566, df = 1422, p< ,001) in antwoorden tussen leerlingen met variant 
A en B. Leerlingen met variant B zijn significant meer tevreden over het toetssysteem dan leerlingen 
met variant A. De antwoorden op de open vragen laten zien dat respectievelijk 16 en 18 procent van de 
leerlingen in variant A en B expliciet een positieve reactie op het toetssysteem geven.  
 
Wat vinden leerlingen van het al dan niet automatisch afspelen van fragmenten? 
Op basis van de vragen 2 en 3 uit variant A en 1 tot en met 4 uit variant B werd een tevredenheidscore 
berekend door het gemiddelde van de antwoorden op deze vragen te berekenen per leerling. 
Vervolgens zijn daar weer groepsgemiddelden van berekend die worden weergegeven in Tabel 4.17. 
 
  

                                                      
8 Gezien leerlingen de mogelijkheid hadden om geen, één of meerdere antwoorden in te vullen komen de getallen op deze rij niet 

exact overeen met het aantal leerlingen dat de vragenlijsten invulde - het gaat hier om het totaal aan gegeven antwoorden.  
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Tabel 4.17 – Mogelijkheden automatisch afspelen variant A en B 

Variant A Variant B 

Vraag Gemiddelde Standaarddeviatie        Vraag Gemiddelde Standaarddeviatie 

2 1.96 1.094 1 1.60 0.694 
3 1.81 0.978 2 1.40 0.605 
   3 1.38 0.674 
   4 1.70 0.864 
 1.87 0.823  1.52 0.528 

 
Er is een significant verschil (t = 5.554, df= 1468, p< ,001) in tevredenheid over de bediening van de 
toetsspeler tussen leerlingen die variant A en leerlingen die variant B hebben gemaakt. Leerlingen die 
variant B hebben gebruikt waren significant meer tevreden met het zelfstandig kunnen bedienen dan de 
leerlingen die variant A hadden waarbij alles automatisch verliep. 
 
Wat vinden leerlingen van het aantal vragen op een pagina? 
Om deze vraag te beantwoorden is vraag 4 uit A vergeleken met vraag 5 uit B, aangevuld met de 
coderingen 5, 55 en 6 van de open vragen X en Y. Over het algemeen zijn leerlingen in variant B meer 
tevreden over het aantal vragen op een pagina van die in variant A (t = 3.427, df= 1455, p< .001). Als 
we kijken naar de antwoorden op de open vragen zien we toch dat er niet een heel eenduidig beeld is, 
weergegeven in Tabel 4.18.  
 
Tabel 4.18 – Aantal vragen per pagina in variant A en B 

Code Wens  Variant A Variant B 
  N % N % 

5 meer vragen op één pagina   11 1 13 5 
55 overal evenveel vragen op één pagina 8 1 1 0 
6 minder vragen op één pagina  56 4 2 1 

 
Leerlingen kiezen regelmatig (4 procent in variant A en 5 procent in variant B) voor een andere variant 
dan de variant ze zelf gemaakt hebben.  
 
Wat vinden leerlingen van de (on)mogelijkheid van navigatie tussen toetsvragen? 
Vraag 5 uit variant A en 6 uit variant B gingen over de navigatie tussen de toetsvragen: in variant A 
konden leerlingen alleen vooruit, in variant B konden ze ook terug. De gemiddelde antwoorden worden 
weergegeven in Tabel 4.19. 
 
Tabel 4.19 – Mogelijkheden van navigatie in variant A en B  

Variant Gemiddelde Standaarddeviatie 

A 2.97 1.232 
B 1.46 0.766 

 
Er is een significant verschil (t = 15.760, df= 1391, p< ,001). Leerlingen met variant B zijn vaker tevreden 
over het toetssysteem dan leerlingen met variant A. Bij de open vragen X en Y bij variant A werd bij 22 
procent van de antwoorden een suggestie gegeven voor de mogelijkheid tot teruggaan in de toets. Dit 
is het meest gegeven antwoord op de open vragen. Leerlingen geven aan dat ze het vervelend vinden 
als ze niet terug kunnen, bijvoorbeeld als ze zich bedacht hebben of als ze aan het einde van de toets 
nog even hun antwoorden willen bekijken. Suggesties van leerlingen zijn onder andere: “door misschien 
ook nog achteruit kunnen gaan want als iemand op eens denkt dat antwoord was veel beter dan kan hij 
niet meer terug.”, “door misschien iets van een terug pijltje te maken.”, “door te zorgen dat je alle vragen 
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nog een keer kan nakijken.” of “dat als je per ongeluk een vraag overslaat dat je dan terug kan gaan om 
hem wel te maken!!” 

C - Welke verschillen zijn er in termen van het toetsproces bij beide varianten? 
Voor het beantwoorden van deze subvraag hebben we gebruik gemaakt van analysegegevens in het 
toetssysteem van variant B. Om systeemtechnische redenen waren de analysegegevens van 135 
leerlingen bruikbaar.  

Worden alle fragmenten (vraag en antwoordalternatieven) beluisterd? 
Van alle introductieteksten en vragen wordt slechts een klein deel beluisterd: per item zijn er gemiddeld 
8 leerlingen (6 procent) die de introductietekst beluisteren (minimaal 0 en maximaal 24 leerlingen per 
vraag), voor de vragen geldt dat gemiddeld 7 leerlingen (5 procent) de audio-opties bij de vraag 
benutten: variërend van geen enkele keer beluisterd tot 33 keer beluisterd bij de eerste vraag van de 
toets.  

Voor wat betreft de audio-opties bij antwoordalternatieven maken slechts 26 leerlingen (19 procent) 
minimaal één keer gebruik van de mogelijkheid om de antwoordalternatieven te beluisteren. In totaal 
beluistert deze groep 428 keer een fragment. Grofweg gerekend komt dat gemiddeld neer op de 
alternatieven van zo’n vijf vragen per toets per leerling die gebruik maakt van de audio-opties bij de 
alternatieven (19 procent). De overige 81 procent van de leerlingen beluistert de alternatieven niet.  

Gaat een leerling terug in de toets? 
Een steekproef levert op dat ongeveer de helft van de leerlingen gebruik maakt van de optie om terug 
te navigeren in de toets. In alle gevallen doen zij dat maximaal drie keer en als ze dat doen gaan ze 
altijd terug naar het item dat direct daarvoor in beeld was.  

Stoppen leerlingen met luisteren naar het fragment als ze denken het goede antwoord te hebben 
gevonden? 
Het aantal keren dat video’s worden afgekeken bij het eerste item van een tekst varieert veel per video: 
drie van de tien video’s worden niet door alle leerlingen afgekeken (<135), terwijl de overige zeven 
video’s vaker helemaal afgekeken worden dan dat er afnames zijn - leerlingen kijken die video’s blijkbaar 
opnieuw (>135). De video van Checkpoint wordt verreweg het meest afgekeken (407 keer ‘finish’, ten 
opzichte van 309 keer de nummer 2) en daar wordt het minst gebruikt gemaakt van ‘seek’ - vooruit- of 
terugspoelen. Het lijkt erop dat de inhoud van de video een belangrijke rol speelt: video’s die door 
leerlingen proactief in het gebruikersonderzoek bestempeld zijn als ‘leuk’ worden het meest afgekeken. 

Bij het tweede en derde item bij een fragment kijken nooit meer dan 39 leerlingen het fragment nog af: 
gemiddeld 19 leerlingen bij zowel het tweede als het derde item.  

D - Is er een voorkeur uit te spreken voor een van beide varianten? 
In termen van resultaat is er geen verschil tussen beide varianten: ongeacht welke versie leerlingen 
maken, gemiddeld genomen zijn de resultaten gelijk. Leerlingen zijn daarentegen in hun ervaringen 
positiever over variant B, zowel in de gesloten vragen als wat blijkt uit hun proactieve opmerkingen en 
suggesties bij open vragen. De analysegegevens over het gedrag van leerlingen in de toetsspeler geeft 
aan dat ze veel gebruik maken van de mogelijkheden die het zelf bedienen van de toetsspeler biedt. 
Gezien het feit dat de toetsvariant geen invloed uitoefent op de resultaten9, maar leerlingen meer 
tevreden zijn over de functionaliteit van het toetssysteem en die daadwerkelijk ook inzetten, lijkt de 
conclusie te zijn dat er een voorkeur is uit te spreken voor variant B.  

9. Om deze reden zijn data van zowel variant A als B gebruikt als input voor de vervolganalyses.
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4.4.3 Standaardbepaling Luisteren 
 

Om te bepalen bij welke score welke referentieniveaus beheerst worden, oftewel het bepalen van de 
cesuren, is een onafhankelijke standaardbepaling georganiseerd door CvTE in opdracht van de 
inspectie. De standaardbepaling is onder leiding van Cito uitgevoerd door een expertpanel, bestaande 
uit achttien personen met verschillende expertise, voornamelijk taalexperts en leerkrachten. Meer 
informatie over de samenstelling van dit panel, de gehanteerde methoden, procedures en resultaten 
van die standaardbepaling is opgenomen in de Rapportage Standaardbepalingen Peilingsonderzoek 
mondelinge taalvaardigheid (Linthorst, Hemker, Koerhuis, Feskens, & Koops, 2017).  
 

4.5 Kwaliteit van de toets Spreken 
 

4.5.1 Toetseigenschappen (IRT-analyse) 
 
Het definitieve beoordelingsmodel van Spreken bestond uit 17 vragen, weergegeven in Tabel 4.20.  
 
Tabel 4.20 – Kenmerken, beoordelingsvragen en scores Spreken  
Kenmerk Vraag Schaal 
Preconditie 0. Inhoudelijke adequaatheid 0-1 

Uitvoering 
1. Volledigheid 0-1-2 
2. Inhoudelijke kwaliteit 0-1-2 

Samenhang 
3. Samenhang op macro- en mesoniveau 0-1-2 
4. Samenhang op microniveau 0-1-2 

Afstemming op doel 5. Spreekdoel tot uiting brengen 0-1-2 

Afstemming op het publiek 
6. Taalgebruik afstemmen 0-1-2 
7. Publiek boeien 0-1-2 
8. Non-verbale communicatie 0-1-2 

Woordgebruik en woordenschat 
9. Woordgebruik 0-1-2 
10. Woordenschat 0-1-2 

Vloeiendheid, verstaanbaarheid en 
grammaticale beheersing 

11. Vloeiendheid 0-1-2 
12. Uitspraak en intonatie 0-1-2 
13. Grammatica: vervoeging 0-1-2 
14. Grammatica: verbuiging 0-1-2 
15. Grammatica: zinsbouw 0-1-2 

Globaal oordeel 16. Globale speekvaardigheid  0-1-2-3-4 
 
Na vaststellen van het beoordelingsmodel heeft de expertgroep geadviseerd de kenmerken 
woordgebruik en woordenschat en vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 
gezamenlijk maximaal voor 25 procent mee te laten wegen. Van extra belang zouden de aspecten 
inhoudelijke kwaliteit en samenhang zijn.  
  
Voor de scoretransformatie zijn twee van de zeventien beoordelingsvragen buiten beschouwing gelaten: 
de preconditie (vraag 0) en het globale oordeel (vraag 16). De preconditie is buiten beschouwing gelaten 
omdat deze vraag geen deel uitmaakt van de beoordeling van de spreekvaardigheid van de leerling: 
het doel van deze preconditie was een voorselectie te maken van de spreekproducten die daadwerkelijk 
een uitwerking waren van de beoogde spreektaak. De vraag naar het globale oordeel van de 
beoordelaar over de spreekvaardigheid is toegevoegd vanwege onderzoeksdoeleinden en telt daarom 
niet mee in de beoordeling van de spreekvaardigheid.  
 

De scoretransformatie bij Spreken is dus gemaakt aan de hand van vijftien beoordelingscriteria op zes 
kenmerken. Op wens van de expertgroep is een weging gehanteerd zodat de eerste vier aspecten voor 
ongeveer 75 procent meetellen en de laatste twee voor ongeveer 25 procent. Per aspect zijn op grond 
van de frequentieverdelingen scorecategorieën (zo nodig) samengevoegd:  
 Uitvoering (UV): twee criteria, score 0-4 - onveranderd 
 Samenhang (SH): twee criteria, score 0-4 - 0 en 1 samengevoegd tot 0, 2 tot 1, 3 tot 2 en 4 tot 3 
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 Afstemming op doel (AD): één criterium, score 0-2 - onveranderd 
 Afstemming op publiek (AP): drie criteria, score 0-6 - 0-1-2 samengevoegd tot 0, 3 tot 1, 4 tot 2, 5 tot 

3 en 6 tot 4 
 Woordgebruik en woordenschat (WW): twee criteria, score 0-4 - 0-1-2 samengevoegd tot 0, 3 tot 1 

en 4 tot 2  
 Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing (VVG): vijf criteria, score 0-10 - 0 t/m 

8 samengevoegd tot 0, 9 tot 1 en 10 tot 2.  
 
De verdeling van de scores per aspect op basis van bovenstaande scoretransformatie is weergegeven 
in Tabel 4.21. De (gemiddelde) p-waarde is het (gemiddelde) percentage van de maximaal te behalen 
score. In de kolommen 0 t/m 4 staat het aantal observaties per scorepunt. 
 
Tabel 4.21 – Scoretransformatie per aspect Spreken 

Aspect N P 0 1 2 3 4 

UV 1365 0,662 40 96 272 856 101 
SH 1365 0,646 13 161 1087 104 

 

AD 1365 0,829 31 406 928 
  

AP 1365 0,511 83 330 493 360 99 
WW 1365 0,850 79 251 1035 

  

VVG 1365 0,890 70 161 1134 
  

 
In Tabel 4.22 zijn de psychometrische kenmerken van de toets Spreken weergegeven.  
 
Tabel 4.22 – Kenmerken toets Spreken  

Maximale score Gemiddelde score Standaarddeviatie Gemiddelde 
p-waarde 

Betrouwbaarheid 
(GLB) 

17 11,77 2,72 69,22 ,81 
 
De resultaten van de kalibratie in OPLM zijn opgenomen als bijlage en onderschrijven de 
veronderstelling dat het model unidimensionaal is. Drie scorepunten van drie aspecten hebben een 
significante p van de Chi-kwadraat. Ook de overschrijdingskans van de R1c-toets is significant 
(p=0,0182), maar de R1c (=69.469) is minder dan 1,5 keer het aantal vrijheidsgraden (df=47). Derhalve 
wordt het model toch als passend aangenomen. 
 
Op basis van de modelpassing is een vaardigheidsschaal geconstrueerd met het populatiegemiddelde 
van de vaardigheid op 250 en de standaarddeviatie op 50. Hiervoor zijn de totaalscores per leerling met 
bijbehorende theta gegenereerd om de gemiddelde theta en standaarddeviatie te berekenen over de 
hele populatie. Daarna is de theta lineair getransformeerd naar de 250-schaal:  
 

vaardigheid = 180,897 * theta + 207,453 
 
In Tabel 4.23 is weergegeven welke ruwe scores op de toets Spreken corresponderen met welke theta’s 
en vaardigheidswaarden.  
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Tabel 4.23 – Overzicht vaardigheid Spreken 

Ruwe score Theta (θ) Vaardigheid 

1 -0,621 95 
2 -0,494 118 
3 -0,400 135 
4 -0,325 149 
5 -0,261 160 
6 -0,204 171 
7 -0,150 180 
8 -0,095 190 
9 -0,037 201 
10 0,026 212 
11 0,096 225 
12 0,181 240 
13 0,300 262 
14 0,487 296 
15 0,683 331 
16 0,822 356 
17 1,007 390 

Beoordelaarsovereenstemming 
De overeenstemming tussen de verschillende beoordelaars is gebaseerd op 10 procent dubbele 
beoordelingen. Hiervoor is de gewogen Cohen’s kappa berekend, zowel voor het totaal als alle 
onderdelen afzonderlijk, zie Tabel 4.24. Zeker op aspectniveau zijn die waarden niet altijd hoog. Dat is 
te wijten aan de verdeling van de scores: wanneer die verdeling niet evenwichtig over de verschillende 
scoremogelijkheden is, heeft dat effect op de hoogte van de gewogen kappa. Daarom is, naast de 
gewogen kappa, tevens de proportie overeenstemming opgenomen. Als we kijken naar het kenmerk 
vvg, zien we dat de kappa te classificeren is als laag (0,15), terwijl de proportie overeenstemming zeer 
goed is (0,91). Psychometrisch lijkt dit beoordelingsonderdeel weinig relevant, omdat in ongeveer 95 
procent van de gevallen voor dit aspect de maximale score toegekend is. Hierdoor is de verwachte kans 
op overeenstemming tussen beoordelaars zo hoog dat noch de betrouwbaarheidsmaat, noch de 
proportie overeenstemming daadwerkelijk aangeven hoe bruikbaar dit beoordelingsaspect is. 
Inhoudelijk gezien is het echter een essentieel onderdeel. De samenvoeging van de vijf 
beoordelingscriteria tot één trichotoom aspect is daarmee gerechtvaardigd, overeenkomstig met het 
advies van de expertgroep. 

Tabel 4.24 – Cohen’s kappa en overeenstemming per aspect Spreken 

Aspect Gewogen Cohen’s 
kappa 

Proportie 
overeenstemming 

Uitvoering 0,50 0,69 
Samenhang 0,73 0,84 
Afstemming op doel 0,43 0,72 
Afstemming op het publiek 0,60 0,72 
Woordgebruik en woordenschat 0,58 0,76 
Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale 
Beheersing 

0,15 0,91 

Totaal 0,65 0,82 

Voor de samenhang van de analytische oordelen met het globale oordeel, zie paragraaf 4.7. 
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4.5.2 Standaardbepaling Spreken 

Om te bepalen bij welke score welke referentieniveaus beheerst worden, oftewel het bepalen van de 
cesuren, is een onafhankelijke standaardbepaling georganiseerd door CvTE in opdracht van de 
inspectie. De standaardbepaling is onder leiding van Cito uitgevoerd door een expertpanel, bestaande 
uit achttien personen met verschillende expertise, voornamelijk taalexperts en leerkrachten. Meer 
informatie over de samenstelling van dit panel, de gehanteerde methoden, procedures en resultaten 
van die standaardbepaling is opgenomen in de Rapportage Standaardbepalingen Peilingsonderzoek 
mondelinge taalvaardigheid (Linthorst et al., 2017).  

4.6 Kwaliteit van de toets Gesprekken 

4.6.1 Toetseigenschappen (IRT-analyse) 

Het definitieve beoordelingsmodel van Gesprekken bestond uit 22 vragen in totaal, zie Tabel 4.25. 

Tabel 4.25 – Kenmerken, beoordelingsvragen en scores Gesprekken 

Kenmerk Vraag Schaal 

Het gesprek als geheel 1. Gespreksdoel 0-1-2
2. Evenwichtigheid 0-1-2
3. Behoefte aan sturing 0-1-2
4. Gedrag van de toetsleider 0-1

Uitvoering 5. Kwaliteit van de inhoud 0-1-2-910

Beurten nemen en bijdragen aan 
samenhang 

6. Gesprek onderhouden 0-1-2
7. Initiatief in beurten nemen 0-1-2
8. Passendheid van beurten

nemen
0-1-2-9

9. Inbreng gesprekspartners
integreren

0-1-2-9

Afstemming op doel 10. Doelgerichtheid 0-1-2

Afstemming op de 
gesprekspartners 

11. Taalgebruik afstemmen 0-1-2-9
12. Non-verbale communicatie 0-1-2-9
13. Actief luistergedrag 0-1-2

Woordgebruik en woordenschat 14. Woordgebruik 0-1-2-9
15. Woordenschat 0-1-2-9

Vloeiendheid, verstaanbaarheid en 
grammaticale beheersing 

16. Vloeiendheid 0-1-2-9
17. Uitspraak en intonatie 0-1-2-9
18. Grammatica: vervoeging 0-1-2-9
19. Grammatica: verbuiging 0-1-2-9
20. Grammatica: zinsbouw 0-1-2-9

Samenvatten 21. Schriftelijk samenvatten 0-1-2

Globaal oordeel 22. Globale gespreksvaardigheid 0-1-2-3-4

Na vaststellen van het beoordelingsmodel heeft de expertgroep geadviseerd de kenmerken 
woordgebruik en woordenschat en vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 

10 Beoordelaars hadden de mogelijkheid om bij bepaalde beoordelingsaspecten de score 9 toe te kennen wanneer de inbreng 
van de leerling in het gesprek onvoldoende bleek om het betreffende aspect betrouwbaar te kunnen beoordelen. 
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gezamenlijk maximaal voor 25 procent mee te laten wegen. Van extra belang zouden de aspecten 
inhoudelijke kwaliteit, beurten nemen als geheel, actief luistergedrag en afstemming op doel zijn.  
 
Op basis van deze gegevens zijn de beoordelingen getransformeerd naar vijf driepuntsschalen voor 
gespreksvaardigheid, waarin de kenmerken het gesprek als geheel, schriftelijk samenvatten en het 
globale oordeel niet zijn meegenomen. Het kenmerk het gesprek als geheel is namelijk een kenmerk 
dat afhankelijk is van meer dan alleen de individuele gespreksvaardigheid van de betreffende leerling, 
maar bijvoorbeeld ook van zijn gesprekspartners en (mogelijk) de toetsleider11. De kenmerken het 
globale oordeel en schriftelijk samenvatten zijn toegevoegd vanwege onderzoeksdoeleinden en tellen 
daarom niet mee in de beoordeling van de gespreksvaardigheid, zie paragraaf 4.7 en paragraaf 5.3.2.  
 
Bij Gesprekken is dus aan de hand van de zeventien beoordelingscriteria op zeven aspecten een 
scoretransformatie gemaakt. De wens voor weging van de expertgroep is hierin gehanteerd. Per 
kenmerk zijn op grond van de frequentieverdelingen en de wensen van de expertgroep 
scorecategorieën (zo nodig gewogen) samengevoegd: 
 Uitvoering (KI): één criterium, score 0-2 - onveranderd 
 Beurten nemen en bijdragen aan samenhang (BS): vier criteria ongewogen opgeteld - score 0-5 = 

0, score 6-7 = 1, score 8 = 2 
 Afstemming op doel (AD): één criterium, score 0-2 - onveranderd 
 Afstemming op gesprekspartner (AP): drie criteria gewogen opgeteld: actief luistergedrag x3, twee 

andere aspecten x1, score 0-5 = 0, score 6-8 = 1 en score 9-10 = 2 
 Woordgebruik en woordenschat samen met Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale 

beheersing (WW-VVG): zeven criteria, ongewogen opgeteld - score 0-12 = 0, score 13 = 1, score 14 
= 2 

 
De verdeling van de scores per aspect op basis van bovenstaande scoretransformatie is weergegeven 
in Tabel 4.26. De (gemiddelde) p-waarde is het (gemiddelde) percentage van de maximaal te behalen 
score. In de kolommen 0, 1 en 2 staat het aantal observaties per scorepunt.  
 
Tabel 4.26 – Scoretransformatie per aspect Gesprekken 

Aspect N P 0 1 2 

KI 1380 0,557 154 914 312 
BS 1380 0,668 189 539 652 
AD 1380 0,703 90 639 651 
AP 1380 0,707 163 478 739 
WW-VVG 1380 0,867 91 186 1103 
 
De resultaten van de kalibratie in OPLM zijn opgenomen als bijlage en onderschrijven de 
veronderstelling dat het model unidimensionaal is. Op basis van zowel de niet-significante S-toetsen als 
de R1c-statistiek (R1c*=31.484; df =27; p =0,2517) kunnen we concluderen dat hier sprake is van 
unidimensionaliteit.  
 
In Tabel 4.27 zijn de psychometrische kenmerken van de toets Gesprekken weergegeven.  
 
Tabel 4.27 – Kenmerken toets Gesprekken  

Maximale score Gemiddelde score Standaarddeviatie Gemiddelde p Betrouwbaarheid 

10 7,01 2,31 70,05 ,81 

                                                      
11.  Hoewel het onderzoeken van de invloed van het gesprek als geheel op de individuele prestatie niet was opgenomen als 

onderzoeksvraag in dit peilingsonderzoek, lijken verkennende analyses aan te tonen dat er geen (grote) invloed bestaat van 
de kenmerken van het gesprek als geheel op de individuele leerlingprestaties.  
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Op basis van de modelpassing is een vaardigheidsschaal geconstrueerd met het populatiegemiddelde 
van de vaardigheid op 250 en de standaarddeviatie op 50. Hiervoor zijn de totaalscores per leerling met 
bijbehorende theta gegenereerd om de gemiddelde theta en standaarddeviatie te berekenen over de 
hele populatie. Daarna is de theta lineair getransformeerd naar de 250-schaal:  
 

vaardigheid = 107,068 * theta + 208,644 
 
In Tabel 4.28 is weergegeven welke ruwe scores op de toets Gesprekken corresponderen met welke 
theta’s en vaardigheidswaarden.  
 
Tabel 4.28 – Overzicht vaardigheid Gesprekken  

Ruwe score Theta (θ) Vaardigheid 

0 -0,988 103 
1 -0,666 137 
2 -0,497 155 
3 -0,358 170 
4 -0,220 185 
5 -0,061 202 
6 0,156 225 
7 0,360 247 
8 0,546 267 
9 0,766 291 
10 1,117 328 

 
Beoordelaarsovereenstemming 
De overeenstemming tussen de verschillende beoordelaars is gebaseerd op 10 procent dubbele 
beoordelingen. Hiervoor is de gewogen Cohen’s kappa berekend, zowel voor het totaal als alle 
onderdelen afzonderlijk (zie Tabel 4.29). Zeker op aspectniveau zijn die waarden niet altijd hoog. Dat is 
te wijten aan de verdeling van de scores: wanneer die verdeling niet evenwichtig over de verschillende 
scoremogelijkheden is, heeft dat effect op de hoogte van de gewogen kappa. Daarom is, naast de 
gewogen kappa, tevens de proportie overeenstemming opgenomen. Als we kijken naar het kenmerk 
ww_vvg, zien we dat de kappa 0,20 is, terwijl de proportie overeenstemming 0,93 is. Net als bij Spreken 
is het percentage maximale scores bij dit aspect hoog, waardoor de maat voor de 
beoordelaarsbetrouwbaarheid in feite niet veelzeggend is. Bij het aspect Uitvoering zijn zowel de kappa 
als de overeenstemming (zeer) matig. Een mogelijke verklaring hiervoor lijkt met name het gebrek aan 
overeenstemming tussen de beoordelaars over het toekennen van de score 2 te zijn.  
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Tabel 4.29 – Cohen’s kappa en overeenstemming per aspect Gesprekken 

Kenmerken Gewogen 
Cohen’s kappa 

Proportie 
overeenstemming 

Het gesprek als geheel 0,54 0,70 
Uitvoering 0,27 0,60 
Beurten nemen en bijdragen aan samenhang 0,38 0,75 
Afstemming op doel 0,43 0,63 
Afstemming op de gesprekspartners 0,42 0,68 
Woordgebruik en woordenschat / vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en grammaticaal 

0,20 0,93 

Samenvatten 0,38 0,60 

Totaal 0,56 0,77 

4.6.2 Standaardbepaling Gesprekken 

Om te bepalen bij welke score welke referentieniveaus beheerst worden, oftewel het bepalen van de 
cesuren, is een onafhankelijke standaardbepaling georganiseerd door CvTE in opdracht van de 
inspectie. De standaardbepaling is onder leiding van Cito uitgevoerd door een expertpanel, bestaande 
uit achttien personen met verschillende expertise, voornamelijk taalexperts en leerkrachten. Meer 
informatie over de samenstelling van dit panel, de gehanteerde methoden, procedures en resultaten 
van die standaardbepaling is opgenomen in de Rapportage Standaardbepalingen Peilingsonderzoek 
mondelinge taalvaardigheid (Linthorst et al., 2017). 

4.7 Samenhang analytische en globale oordelen 

We hebben exploratief onderzocht wat de samenhang is tussen de globale en analytische oordelen. 
Het globale oordeel is bij beide modellen gegeven op een vijfpuntschaal naar aanleiding van de vraag 
“Hoe zou je de (spreek- of gespreks)vaardigheid van deze leerling globaal gezien typeren in termen van 
het verwachte (referentie)niveau?”. De scoremogelijkheden waren zwak (0), matig (1), voldoende (2), 
goed (3) en zeer goed (4).  

Bij Spreken is het globale oordeel vergeleken met zowel het scoretotaal, na weging en samenstelling 
van de definitieve schaal, als met de uitslag op referentieniveau (na standaardsetting op de definitieve 
schaal). Dat levert Tabel 4.30 en 4.31 op met het aantal globale oordelen per score en per niveau, 
afgezet tegen de daarbij behorende score en uitslag. 

Tabel 4.30 – Globale oordelen Spreken, per niveau 

Niveau Spreken 
Globaal oordeel 

Totaal 
Zwak Matig Voldoende Goed Zeer goed 

<1F 23 52 35 0 0 110 
1F 0 56 340 10 0 406 

2F 0 0 346 434 69 849 

Totaal 23 108 721 444 69 1365 
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Tabel 4.31 – Globale oordelen Spreken, per score 

Score Spreken 
Globaal oordeel 

Totaal 
Zwak Matig Voldoende Goed Zeer goed 

1 

<1F 

 2    2 
2 5 2    7 
3 5 3    8 

4 5 5    10 
5  12 5   17 
6 5 17 7   29 
7 3 11 23   37 
8 

1F 

 19 29   48 
9  17 58   75 
10  12 96 2  110 
11  8 157 8  173 
12 

2F 

  166 51  217 

13   133 151 1 285 
14   41 149 6 196 
15   5 59 18 82 
16   1 24 28 53 

17     16 16 
Totaal 23 108 721 444 69 1365 

 
De betekenis van de twee uiterste oordelen blijkt bij alle beoordelaars uniform: ‘zwak’ komt altijd overeen 
met een niveau onder 1F en ‘zeer goed’ betekent in alle gevallen niveau 2F. De overeenkomst tussen 
‘goed’ en niveau 2F is in 97,5 procent van de gevallen ook eenduidig. De interpretatie van ‘matig’ en 
‘voldoende’ ten aanzien van het verwachte (referentie)niveau is zowel qua score als qua uitslag minder 
scherp. ‘Matig’ betekent voor alle beoordelaars in ieder geval ‘geen 2F’. En zo betekent in 95 procent 
van de gevallen ‘voldoende’ tenminste 1F. Maar het globale oordeel ‘matig’ kan zowel <1F als 1F 
betekenen en het oordeel ‘voldoende’ discrimineert niet tussen de niveaus 1F en 2F.  
 
Bij Gesprekken is een overeenkomstig beeld te zien betreffende de relatie tussen het globale oordeel 
en de behaalde score c.q. uitslag, al is het algemene beeld daar iets meer verdeeld, zie Tabel 4.32 en 
4.33. Dat geldt bijvoorbeeld voor de oordelen ‘goed’ en ‘zeer goed’: die kunnen bij Gesprekken 
corresponderen met meer dan één niveau. Voor het oordeel ‘zeer goed’, dat 74 keer gegeven is, kan 
geconcludeerd worden dat dit in verreweg de meeste gevallen correspondeert met niveau 2F, slechts 
in één geval was dat niveau 1F. Het globale oordeel ‘voldoende’ heeft ook bij Gesprekken weinig 
betekenis, maar ‘zwak’ betekent in de meeste gevallen onder 1F. Het oordeel ‘matig’ komt in de meeste 
gevallen overeen met <1F (74 procent), soms met 1F (23 procent) en in zeldzame gevallen met 2F (3 
procent).  
 
Tabel 4.32 – Globale oordelen Gesprekken, per niveau  

Niveau Gesprekken 
Globaal oordeel 

Totaal 
Zwak Matig Voldoende Goed Zeer Goed 

<1F 31 86 64 2 0 183 
1F 0 27 366 127 1 521 
2F 2 3 197 401 73 676 
Totaal 33 116 627 530 74 1380 
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Tabel 4.33 – Globale oordelen Gesprekken, per score 

Score Gesprekken 
Globaal oordeel Totaal 

zwak matig voldoende goed zeer goed 
0 

<1F 

10 9 19 
1 13 13 4 30 
2 4 24 5 33 
3 2 17 19 38 
4 2 23 36 2 63 
5 

1F 
14 94 8 116 

6 11 141 38 190 
7 2 131 81 1 215 
8 

2F 
1 108 149 1 259 

9 2 2 83 149 23 259 
10 6 103 49 158 
Totaal 33 116 627 530 74 1380 

Er laten zich enkele uitschieters zien waarvan de oorzaak niet te achterhalen is. Een beoordelaar geeft 
bijvoorbeeld als globaal oordeel bij twee leerlingen (in hetzelfde gesprek) ‘zwak’, maar die globale 
uitspraak komt in het geheel niet overeen met de op aspecten gegeven scores en de uiteindelijke uitslag 
(2F). Opvallend is ook dat de derde leerling uit dit gesprek een ‘matig’ globaal oordeel krijgt, maar 
vervolgens een veel lager scoretotaal (5). In hoeverre deze ‘uitschieters’ gerelateerd zijn aan de 
complexiteit van Gesprekken, vanwege het gesprek als gemeenschappelijke factor tussen leerlingen, 
is niet te duiden. In ieder geval zijn uitschieters afkomstig van meerdere beoordelaars: de beoordelaar 
als variabele lijkt geen oorzakelijke factor.  

De variabele ‘beoordelaar’ lijkt echter wel van grote invloed op de variatie en spreiding in het gebruik 
van de diverse globale oordelen. Er is een groot verschil in het aantal beoordelingen dat de verschillende 
beoordelaars gedaan hebben en juist een paar beoordelaars die (relatief) veel beoordelingen hebben 
uitgevoerd tonen een zeer beperkt gebruik van de diverse globale oordelen. Hoewel dit theoretisch 
gezien zou kunnen liggen aan de (groepen) leerlingen die zij beoordeeld hebben, kan dit te wijten zijn 
aan persoonlijke voorkeuren van de beoordelaars - zij zijn namelijk allemaal op hetzelfde moment en 
door dezelfde trainer geïnstrueerd. Zie Tabel 4.34 voor Spreken en Tabel 4.35 voor Gesprekken per 
beoordelaar ter illustratie, opvallendheden zijn grijs gemarkeerd.  

Tabel 4.34 – Globale oordelen per beoordelaar Spreken 

Spreken Gemiddelde N Standaarddeviatie Zwak Matig Voldoende Goed Zeer goed 

EG01 1,95 103 0,87 4 23 56 14 6 
IJ02 2,44 25 0,65 0 0 16 7 2 
IP03 2,74 93 0,66 0 3 26 56 8 
IV04 2,58 45 0,66 0 1 20 21 3 
LF05 2,21 94 0,98 5 15 36 31 7 
MB06 2,32 88 0,54 0 3 54 31 0 
MD07 2,21 82 0,98 4 12 37 21 8 
ML08 2,42 178 0,55 1 2 97 78 0 
PP09 2,59 71 0,52 0 1 27 43 0 
RD11 1,78 106 0,86 8 26 56 13 3 
RR10 2,11 65 0,77 1 8 44 7 5 
SE12 2,59 54 0,57 0 2 18 34 0 
SV13 2,09 215 0,40 0 6 185 22 2 
WW14 2,80 117 0,78 0 5 34 57 21 
YH15 2,55 29 0,78 0 1 15 9 4 

Totaal 2,31 1365 0,76 23 108 721 444 69 
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Tabel 4.35 – Globale oordelen per beoordelaar Gesprekken 

Gesprekken Gemiddelde N Standaarddeviatie Zwak Matig Voldoende Goed Zeer goed 

EG01 1,98 45 0,92 2 11 20 10 2 
IJ02 2,47 15 0,64 0 1 6 8 0 
IP03 2,74 117 0,59 1 6 16 94 0 
IV04 2,46 57 0,78 2 2 23 28 2 
LF05 2,42 81 0,99 4 9 25 35 8 
MB06 2,10 105 0,33 0 1 93 11 0 
MD07 2,06 69 1,01 5 13 29 17 5 
ML08 2,30 129 0,68 0 16 58 55 0 
PP09 2,28 75 0,53 0 3 48 24 0 
RD11 1,66 96 0,88 15 14 56 11 0 
RR10 2,76 114 0,71 0 5 30 66 13 
SE12 2,31 105 0,64 1 6 58 39 1 
SV13 2,04 108 0,27 0 2 100 6 0 
WW14 2,78 120 0,95 2 11 25 55 27 
YH15 2,63 75 0,71 0 5 23 42 5 
IB16 2,55 69 0,99 1 11 17 29 11 

Totaal 2,36 1380 0,81 33 116 627 530 74 

4.8 Verantwoording vragenlijsten voor schoolleiders en leerlingen 

4.8.1 Algemeen 

De vragenlijsten voor de schoolleiders en de leerlingen van groep 8 zijn ontwikkeld op basis van deel B 
van de domeinbeschrijving ‘Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs’ (Prenger & Damhuis, 
2016). Deze beschrijving is het resultaat van de uitgebreide veldraadpleging die SLO heeft 
georganiseerd onder experts uit wetenschap en onderwijspraktijk ten behoeve van het 
peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid. Deel B van de beschrijving gaat in op de factoren die 
mogelijk bijdragen aan de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen en op de vraag welke van deze 
factoren in beeld gebracht zouden moeten worden in de peiling. Dat laatste wordt gespecificeerd aan 
de hand van het onderstaande overzicht, waarin onderscheid wordt gemaakt naar factoren die in ieder 
geval moeten worden meegenomen (onder punt 1 en 2) en factoren die geen eerste prioriteit hebben 
maar wel interessant zouden zijn om mee te nemen (onder punt 3). 

Overzicht factoren in het onderwijsleerproces peiling 2017 (SLO-domeinbeschrijving, pp.28) 

1. Voor het duiden van de resultaten van de peiling dienen achtergrondgegevens van de school en
de leerlingen verzameld te worden. De leerlingpopulatie moet minimaal beschreven worden ten
aanzien van het opleidingsniveau van de ouders (sociaal-economische status) en de
thuistaalsituatie (taalrijk, thuistalen).

2. Er moet een beschrijving gemaakt worden van factoren die mogelijk van invloed zijn op het
onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. In de peiling wordt minimaal een beschrijving gemaakt
van de volgende factoren:
a. Een beschrijving van de taken en type activiteiten die in het onderwijs mondelinge

taalvaardigheid op de school worden aangeboden voor alle drie de subdomeinen (gesprekken,
luisteren, spreken) uit het domein mondelinge taalvaardigheid. De beschrijving omvat zowel
een omschrijving van het type taak op zich als een omschrijving van de manier waarop deze
taak didactisch wordt ingebed (wat er met de taak gedaan wordt).

b. Een beschrijving van het didactisch handelen van de leerkracht bij het verzorgen van onderwijs
in mondelinge taalvaardigheid.

c. Een beschrijving van de mate waarin en de manier waarop het onderwijs mondelinge
taalvaardigheid wordt geïntegreerd met andere vakken en domeinen.
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d. Een beschrijving van de mate waarin en de manier waarop gewerkt wordt met leerlijnen en/of
doelen per leerjaar.

e. Een beschrijving van de mate waarin en de manier waarop vorderingen in mondelinge
taalvaardigheid beoordeeld en gevolgd worden.

3. In de peiling zou het interessant zijn de volgende factoren ook mee te nemen:
a. Een beschrijving van de mate waarin en de manier waarop leraren omgaan met verschillen in

de groep (differentiëren).
b. Een beschrijving van het pedagogisch klimaat in de school en/of klas; de ervaren veiligheid in

de groep.
c. Een beschrijving van de mate waarin en de manier waarop er ruimte is binnen het team om

aandacht te hebben voor het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid.

Over alle factoren uit bovenstaand overzicht is in het peilingsoverzicht informatie verzameld. Het 
merendeel daarvan is verzameld met behulp van de beide vragenlijsten, zoals in de volgende 
paragrafen kort wordt beschreven. Een uitzondering hierop vormen enkele administratieve 
achtergrondgegevens van de scholen en leerlingen (zie punt 1 overzicht). De betreffende 
schoolgegevens zijn afkomstig uit DUO-bestanden (o.a. schoolgrootte, regio, stedelijkheid 
vestigingsgemeente; zie ook Tabel 3.1), de leerlinggegevens zijn opgevraagd uit de administraties van 
de scholen (o.a. leerlinggewicht, geslacht, leeftijd, opleiding en geboorteland ouders; zie ook Hoofdstuk 
2, en Tabel 3.2 en 3.3).  

Na het hoofdonderzoek van de peiling in 2017 is in hetzelfde schooljaar een verdiepend onderzoek 
uitgevoerd onder een deel van de betrokken scholen. Dit verdiepende onderzoek bestond uit 
lesobservaties en interviews met leerkrachten. De factoren genoemd bij 2a t/m 2e, 3a en 3c uit 
bovenstaand overzicht komen zowel aan de orde in de schoolleidersvragenlijst als in het verdiepend 
onderzoek; de factoren genoemd bij 3b krijgen zowel in de leerlingenvragenlijst als in het verdiepend 
onderzoek aandacht. Het verslag van het verdiepend onderzoek is te vinden in Hoofdstuk 9 en 10 van 
dit rapport.  
Conceptversies van de schoolleiders- en leerlingenvragenlijst zijn herhaaldelijk doorgesproken met de 
opdrachtgever en de overige consortiumpartners en ook zijn ze uitgeprobeerd met behulp van enkele 
proefpersonen. Dat leidde nog tot diverse aanpassingen in de uiteindelijke vragenlijsten.  

4.8.2 De schoolleidersvragenlijst 

De schriftelijke schoolleidersvragenlijst bestaat uit dertig (matrix)vragen, verdeeld over negen pagina’s 
in A4-formaat. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen, met de mogelijke antwoorden al voorgegeven. 
De directeuren beantwoordden deze vragen door het aanstrepen van het hokje bij het juiste antwoord. 
Een enkele keer konden ze dit antwoord verder toelichten (bijv. ‘Anders, namelijk…’). Soms kregen ze 
ook het verzoek een getal (aantal of percentage) te noteren in een hokje. De ingevulde vragenlijsten 
zijn na afloop machinaal verwerkt (‘ingelezen’) en opgeslagen in een digitaal bestand dat vervolgens is 
opgeschoond. 

De vragenlijst omvat vier delen. In het eerste deel komt het onderwijsaanbod voor mondelinge 
taalvaardigheid in de hele school aan de orde. Deel 2 gaat in op het onderwijs voor mondelinge 
taalvaardigheid in groep 8; de groep waarin ook de toetsen zijn afgenomen. Deel 3 gaat over kenmerken 
van de leerlingenpopulatie en het leerkrachtteam in relatie tot (het onderwijs in) mondelinge 
taalvaardigheid. Deel 4 ten slotte gaat in op de mening van de schoolleider ten aanzien van het 
onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Het schema hierna (Tabel 4.36) geeft een overzicht van de 
bevraagde concepten in de schoolleidersvragenlijst, gekoppeld aan de factoren uit het SLO-overzicht 
in de voorafgaande paragraaf. In het schema is het domein mondelinge taalvaardigheid (mtv) steeds 
als geheel benoemd, maar in de vragenlijst is bij de meeste vragen afzonderlijk onderscheid gemaakt 
naar de subdomeinen Luisteren, Spreken en Gesprekken. 
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4.8.3 De leerlingvragenlijst 
 

De schriftelijke leerlingenvragenlijst bestaat uit 14 vragen, verdeeld over vier pagina’s in A4-formaat. De 
meeste vragen zijn meerkeuzevragen, met de mogelijke antwoorden al voorgegeven. Leerlingen 
beantwoordden deze vragen door het aanstrepen van het hokje bij het juiste antwoord. Een enkele keer 
konden ze dit antwoord nog verder toelichten door zelf iets op te schrijven. De ingevulde vragenlijsten 
zijn na afloop machinaal verwerkt (‘ingelezen’) en opgeslagen in een digitaal bestand dat vervolgens is 
opgeschoond. 
 
De vragenlijst omvat vier delen. In het eerste deel is de taalachtergrond van de leerling in kaart gebracht 
en in het tweede deel de taalrijkheid in het gezin. Het derde deel heeft betrekking op de relatie van de 
leerling met klasgenoten en de leerkracht en het vierde deel op het spreekklimaat en de spreekvrijheid 
in de klas. 
 
Het schema hierna (Tabel 4.36) geeft een overzicht van de bevraagde concepten in de 
leerlingenvragenlijst, gekoppeld aan de factoren uit het SLO-overzicht in paragraaf 4.8.1. 
 
Tabel 4.36 – Overzicht factoren schoolleidersvragenlijst mondelinge taalvaardigheid (mtv) 

Deel  Concepten en operationalisatie SLO-factor 

1.  Mtv in de hele school Schoolbeleid 
- Plaats leerdomein mtv in taalbeleids- of schoolplan 
- Gebruik van doelen 
- Onderwijstijd voor mtv 

2a, 2d 

Gebruik van methoden, materialen en leerlijnen 
- Bestaande of zelfontwikkelde lesmethoden en materialen  
- Leerlijnen: uit methode of zelf uitgewerkt; afzonderlijk of geïntegreerd 

2d, 3c 

Vorderingen mtv 
- Registratie vorderingen  
- Gebruik toetsen 
- Gerichte ondersteuning voor achterblijvers 

2e, 3a 

2.  Mtv in groep 8 Beschrijving activiteiten en taken mtv in groep 8 
Aandacht voor mtv in taalonderwijs én bij andere vakken 
Onderwijsactiviteiten luister- en spreekvaardigheid*, gespreksvaardigheid 
Oefenen met gesprekspartners* 
Onderwijstijd in groep 8 

2a, 2c 

3.  Kenmerken school en 
team 

Beschrijving leerlingenpopulatie 
Typering naar dominante thuistaal en taalrijkheid thuistaalsituatie 

1 

Beschrijving team 
Samenstelling leerkrachtteam 
Competenties leerkrachten m.b.t. mtv-onderwijs 

2b 

Aandacht en ruimte voor mtv-onderwijs 
Rol schoolleiding t.a.v. mtv-onderwijs 
Interne ondersteuning/samenwerking bij mtv-onderwijs 
Aandacht voor mtv bij teamvergaderingen 
Betrokkenheid schoolbestuur 

3c 

4.  Mening van de  
schoolleider over mtv 

Mening schoolleider over mtv-onderwijs 
Ervaren belemmeringen 
Onderdeel van mtv-onderwijs dat moet worden verbeterd 
Onderdeel van mtv-onderwijs waarop men meest trots is 

2b, 3c 

* Trendvragen; d.w.z. vragen die hetzelfde zijn als in vorige peilingsonderzoeken voor luisteren (2007) en spreken (2010). 
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Tabel 4.37 – Overzicht factoren leerlingenvragenlijst mondelinge taalvaardigheid (mtv) 

Deel  Concepten en operationalisatie SLO-factor 

1.  Spreektaal in de  
omgeving 

- Taal waarin de leerling praat met ouders, broers/zussen, andere familie 
en beste vriend(in) 

- Taal die leerling het liefst en het best spreekt 
- Ouders: spreektaal onderling, moedertaal en beheersing Nederlands 

1 

2.  Taalactiviteiten thuis - Taalactiviteiten die de leerling thuis alleen en met de ouders onderneemt 
- Aanwezigheid taaldragers in huis 
- Mate waarin ouders taal gebruiken 

1 

3.  Relatie met klasgenoten 
en leerkracht 

- Oordeel leerling over de relatie met de klas en klasgenoten 
- Oordeel leerling over de relatie met de leerkracht 

3b 

4.  Spreken in de klas - Oordeel leerling over het klasklimaat 
- Oordeel leerling over eigen spreekvrijheid 

3b 

 
Alle vragen in deel 3 en 4 waren overigens stellingen. De leerling gaf antwoord op de vragen door aan 
te kruisen in hoeverre de stelling voor hem of haar klopt. Daarbij konden ze kiezen uit vijf 
antwoordmogelijkheden, variërend van 1 (klopt helemaal niet) tot 5 (klopt precies). De stellingen uit deel 
3 zijn afkomstig uit de leerlingenvragenlijst van het landelijke cohortonderzoek COOL5-18 die tussen 
2007/8 en 2013/14 is ingevuld door duizenden leerlingen in groep 8 (Driessen, Elshof, Mulder, & 
Roeleveld, 2015). In dat onderzoek zijn de antwoorden later verwerkt tot de Likert-schalen ‘Relatie met 
klasgenoten’ en ‘Relatie met de leerkracht’ die beide een hoge betrouwbaarheid (>0,75) vertoonden. 
De stellingen over spreken in de klas (deel 4) zijn speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld.  
 
In het onderhavige peilingsonderzoek is een vergelijkbaar hoge betrouwbaarheid vastgesteld voor de 
twee schalen uit COOL, namelijk 0,81 voor ‘Relatie met klasgenoten’ (zes items) en 0,88 voor ‘Relatie 
met de leerkracht’ (zeven items). De betrouwbaarheid van de schaal ‘Spreekklimaat in de klas’ (drie 
items) is aan de lage kant: 0,64. Het schrappen van elk van de items levert echter een veel lagere 
betrouwbaarheid op (rond de 0,50) en de schaal is uiteindelijk gehandhaafd. De schaal ‘Spreekvrijheid’ 
(acht items) heeft een betrouwbaarheid van 0,78. 
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5. Toetsprestaties leerlingen 
 

Onderzoeksvraag 
Hoeveel procent van de leerlingen beheerst in leerjaar 8 op welk niveau de referentieniveaus voor het 
domein mondelinge taalvaardigheid, respectievelijk de subdomeinen luisteren, spreken en 
gesprekken?  

 
5.1 Toetsprestaties leerlingen 

 
5.1.1 Luisteren 

 
In Figuur 5.1 zijn de frequenties weergegeven per behaalde vaardigheidsscore op de luistertoets. De 
cesuren zijn weergegeven in kleur. Vanaf een vaardigheidsscore van 181 (ruwe score = 15/30) 
beheersen leerlingen niveau 1F, vanaf een vaardigheidsscore van 281 (ruwe score = 24/30) beheersen 
leerlingen niveau 2F.  
 
Figuur 5.1 – Resultaten Luisteren 

 
 
In totaal hebben 1531 leerlingen de luistertoets gemaakt. 75 van hen (4,9 procent) kregen de uitslag 
lager dan 1F, 1026 (67,0 procent) de uitslag 1F en 430 (28,1 procent) de uitslag 2F. Voor leerlingen die 
de uitslag 2F hebben gekregen, geldt dat zij ook niveau 1F beheersen. In totaal beheerst dus 95,1 
procent van de leerlingen niveau 1F voor Luisteren, zie ook Tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2 – Uitslagen Luisteren 
 Behaald Niet behaald 
 N % N % 

Lager dan 1F 75 4,9 - - 
1F 1026 67,0 75 4,9 
2F 430 28,1 1101 71,9 

Totaal  1531 100   
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5.1.2 Spreken 

In Figuur 5.3 zijn de frequenties weergegeven per behaalde vaardigheidsscore op de toets Spreken. De 
cesuren zijn weergegeven in kleur. Vanaf een vaardigheidsscore van 190 (ruwe score = 8/17) 
beheersen leerlingen niveau 1F, vanaf een vaardigheidsscore van 240 (ruwe score = 12/17) beheersen 
leerlingen niveau 2F.  

Figuur 5.3 – Resultaten Spreken 

In totaal hebben 1365 leerlingen de toets Spreken gemaakt. 110 van hen (8,1 procent) kregen de uitslag 
lager dan 1F, 406 (29,7 procent) de uitslag 1F en 849 (62,2 procent) de uitslag 2F. Voor leerlingen die 
de uitslag 2F hebben gekregen, geldt dat zij ook niveau 1F beheersen. In totaal beheerst dus 91,9 
procent van de leerlingen niveau 1F voor Spreken, zie ook Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 – Uitslagen Spreken 

Behaald Niet behaald 
N % N % 

Lager dan 1F 110 8,1 - - 
1F 406 29,7 110 8,1 
2F 849 62,2 516 37,8 

Totaal 1365 100 

5.1.3 Gesprekken 

In Figuur 5.5 zijn de frequenties weergegeven per behaalde vaardigheidsscore op de toets Gesprekken. 
De cesuren zijn weergegeven in kleur. Vanaf een vaardigheidsscore van 202 (ruwe score = 5/10) 
beheersen leerlingen niveau 1F, vanaf een vaardigheidsscore van 267 (ruwe score = 8/10) beheersen 
leerlingen niveau 2F.  
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Figuur 5.5 – Resultaten Gesprekken 

 
 
In totaal hebben 1380 leerlingen de toets Gesprekken gemaakt. 183 van hen (13,3 procent) kregen de 
uitslag lager dan 1F, 521 (37,8 procent) de uitslag 1F en 676 (49,0 procent) de uitslag 2F. Voor 
leerlingen die de uitslag 2F hebben gekregen, geldt dat zij ook niveau 1F beheersen. In totaal beheerst 
dus 86,8 procent van de leerlingen niveau 1F voor Gesprekken, zie ook Figuur 5.6. 
 
Tabel 5.6 – Resultaten Gesprekken 

 Behaald Niet behaald 

 N % N % 

Lager dan 1F 183 13,3 - - 
1F 521 37,8 183 13,3 
2F 676 49,0 704 51,0 

Totaal  1380 100   

 
De leerlingen in het peilingsonderzoek hebben verschillende combinaties van toetsen gemaakt. Over 
het algemeen maakten ze een combinatie van twee toetsen: Luisteren en Spreken, Luisteren en 
Gesprekken of Spreken en Gesprekken, soms een combinatie van alle drie de toetsen. In Tabel 5.7, 
5.8 en 5.9 zijn de frequenties en resultaten per toetscombinatie weergegeven. De resultaten van 
leerlingen die een combinatie van drie toetsen hebben gemaakt zijn tevens verwerkt als combinatie van 
twee in de tabellen.  
 
Tabel 5.7 – Resultaten toetscombinatie Luisteren-Spreken 

  Spreken 
  <1F 1F 2F 

Luisteren 

<1F 8 9 11 

1F 37 157 316 

2F 16 69 132 
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Tabel 5.8 – Resultaten toetscombinatie Luisteren-Gesprekken 

  Gesprekken 
  <1F 1F 2F 

Luisteren 

<1F 21 13 12 

1F 77 208 239 

2F 20 68 133 

 
 
Tabel 5.9 – Resultaten toetscombinatie Spreken-Gesprekken 

  Gesprekken 

  <1F 1F 2F 

Spreken 

<1F 17 16 15 

1F 41 80 70 

2F 26 141 236 

 
5.2 Verhouding leerlingresultaten op kenmerken taakuitvoering 

 

 
Voor alle drie de toetsen zijn de leerlingen verdeeld in drie groepen op basis van het behaalde niveau: 
<1F, 1F en 2F. Vervolgens is voor die drie groepen de gemiddelde p-waarde berekend en per item 
beoordeeld in hoeverre de p-waarde voor die subgroep op specifieke items afwijkt van de gemiddelde 
p-waarde.  
 

5.2.1 Luisteren 
 

Als we kijken naar de kenmerken van de taakuitvoering begrijpen en interpreteren zijn er nauwelijks 
verschillen tussen de gemiddelde p-waarden, zie Tabel 5.10.  
 
Tabel 5.10 – Verschillen in p-waarde tussen kenmerken Luisteren 
Niveau Totaalscore p_begrijpen p_interpreteren 

<1F Gemiddelde 12,20 0,43 0,38 
N=75 Standaarddeviatie 2,24 0,11 0,12 
1F Gemiddelde 20,03 0,68 0,66 
N=1026 Standaarddeviatie 2,32 0,10 0,12 
2F Gemiddelde 25,43 0,86 0,84 
N=430 Standaarddeviatie 1,27 0,08 0,08 

Totaal Gemiddelde 21,16 0,72 0,70 

N=1531 Standaarddeviatie 3,77 0,14 0,15 

 
De gemiddelde p-waarden zijn 0,72 voor begrijpen en 0,70 voor interpreteren. Als we naar de 
afzonderlijke niveaugroepen kijken zijn verschillen in p-waarde tussen kenmerken voor niveau 1F en 2F 
klein: 0,02. Het verschil in gemiddelde p-waarde tussen begrijpen en interpreteren is het grootst, maar 
te verwaarlozen (0,05) bij het niveau <1F: 0,43 voor begrijpen en 0,38 voor interpreteren. De items die 
interpreteren meten worden over het algemeen een fractie moeilijker gevonden dan de items die 
begrijpen meten door leerlingen onder het niveau 1F.  
 

Onderzoeksvraag 
Per subdomein: hoe kan de prestatie van een leerling die functioneert op <1F, 1F en 2F worden 
getypeerd als het gaat om de kenmerken van de taakuitvoering?  
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De verschillen per niveaugroep voor afzonderlijke items zijn weergegeven in Tabel 5.11. Verschillen 
tussen niveaugroepen zijn roze gemarkeerd als dat verschil kleiner is dan dat op basis van de 
gemiddelde verschillen verwacht mag worden. Deze items maken dus weinig onderscheid tussen 
niveaugroepen. De blauw gemarkeerde verschillen geven aan welke verschillen juist groter zijn dan 
verwacht op basis van gemiddelde p-waarde.  
 
Als we kijken naar de afwijkingen tussen de niveaugroepen <1F en 1F én die tussen 1F en 2F, is er op 
basis van de achtergrondgegevens in de toetsmatrijs (zie Tabel 5.1112) geen eenduidige conclusie te 
trekken: de verschillen komen voor bij items op beide niveaus, bij beide tekstsoorten, bij beide type 
fragmenten (audio en video), bij beide kenmerken en verdeeld over alle subkenmerken.  
Twee items bij dezelfde video geven het grootste verschil in p-waarde tussen niveau 1F al dan niet 
behaald. Bij item 2F.v4.2b is de gemiddelde p-waarde in de niveaugroep <1F 0,20, terwijl de gemiddelde 
p-waarde op niveau 1F 0,78 is, een verschil van 0,58. Bij 2F.v4.1 is het verschil tussen p-waarde in 
beide niveaugroepen 0,55: de gemiddelde p-waarde van de niveaugroep <1F is 0,31, terwijl die van de 
niveau 1F-groep 0,86 is. Beide items wijken inhoudelijk gezien niet af van de overige items in de toets 
voor wat betreft inhoud, formulering of vorm. Omdat dit verschil bij twee items van hetzelfde fragment 
voorkomt, lijken vooral de tekstkenmerken uit dat fragment bepalend voor het verschil. Omdat de 
verschillen echter maar bij één fragment optreden, is het lastig te duiden waardoor deze verschillen 
veroorzaakt worden.  
De verschillen tussen 1F en 2F zijn over het algemeen kleiner dan de verschillen tussen <1F en 1F. 
Opvallend bij het verschil tussen 1F en 2F is wel dat vijf van de zeven blauw gearceerde items van het 
kenmerk ‘begrijpen’ zijn.  
 
Tabel 5.11 – Verschillen in p-waarde per item per niveaugroep  
 Item  Teksttype  <1F 1F 2F Totaal  Verschil <1F en 1F Verschil 1F en 2F 
1 1F.v5.1i Radio/ tv/internet 0,32 0,63 0,86 0,68  0,31 0,22 
2 1F.v5.3b Radio/ tv/internet 0,28 0,58 0,88 0,65  0,30 0,30 
3 1F.v5.2i Radio/ tv/internet 0,44 0,73 0,90 0,76  0,29 0,16 
4 1F.v2.1i radio/ tv/internet 0,66 0,79 0,94 0,83  0,13 0,15 
5 1F.v2.2b Radio/ tv/internet 0,62 0,88 0,98 0,90  0,26 0,09 
6 1F.a1.2b Instructies 0,54 0,69 0,89 0,74  0,16 0,20 
7 1F.v3.1b Radio/ tv/internet 0,42 0,64 0,80 0,67  0,22 0,16 
8 1F.v3.2i Radio/ tv/internet 0,14 0,57 0,82 0,62  0,43 0,24 
9 1F.v3.3b Radio/ tv/internet 0,38 0,72 0,89 0,75  0,34 0,17 
10 1F.v1.1i Instructies 0,13 0,40 0,69 0,47  0,27 0,29 
11 1F.v1.2b Instructies 0,30 0,38 0,68 0,46  0,08 0,30 
12 1F.v1.5i Instructies 0,52 0,82 0,93 0,84  0,30 0,10 
13 1F.v4.2i Radio/ tv/internet 0,69 0,87 0,95 0,88  0,18 0,09 
14 1F.a2.1b Radio/ tv/internet 0,70 0,93 0,99 0,94  0,23 0,06 
15 1F.a2.3i Radio/ tv/internet 0,45 0,80 0,96 0,83  0,35 0,15 
16 2F.v2.1i Radio/ tv/internet 0,42 0,53 0,68 0,57  0,10 0,16 
17 2F.v2.2b Radio/ tv/internet 0,76 0,94 0,98 0,94  0,18 0,04 
18 2F.v2.3i Radio/ tv/internet 0,56 0,82 0,89 0,83  0,25 0,07 
19 2F.a1.1b Instructies 0,68 0,93 0,99 0,94  0,26 0,05 
20 2F.a1.3i Instructies 0,24 0,50 0,74 0,56  0,26 0,24 
21 2F.v3.1b Instructies 0,27 0,37 0,66 0,45  0,10 0,29 
22 2F.v3.2b Instructies 0,31 0,59 0,79 0,64  0,29 0,19 
23 2F.v1.2b Radio/ tv/internet 0,30 0,59 0,86 0,66  0,30 0,27 
24 2F.v1.3i Radio/ tv/internet 0,14 0,43 0,61 0,46  0,29 0,18 
25 2F.v4.2b Radio/ tv/internet 0,20 0,78 0,96 0,81  0,59 0,18 
26 2F.v4.1i Radio/ tv/internet 0,31 0,86 0,96 0,86  0,55 0,10 
27 2F.a2.1b Radio/ tv/internet 0,39 0,50 0,81 0,58  0,10 0,31 
28 2F.a2.2b Radio/ tv/internet 0,27 0,34 0,59 0,41  0,08 0,24 
29 2F.v5.3b Radio/ tv/internet 0,58 0,85 0,96 0,87  0,28 0,11 

                                                      
12 De achtergrondgegevens van items en teksten zijn als volgt te herleiden uit Tabel 5.11: het teksttype is weergegeven in de 
derde kolom en het itemlabel geeft informatie over het niveau (1F of 2F), audio of video (a/v) en het kenmerk van de taakuitvoering 
(b is begrijpen, i is interpreteren).  
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30 2F.v5.4i Radio/ tv/internet 0,25 0,54 0,83 0,61  0,28 0,29 
          
 Standaarddeviatie 0,18 0,18 0,12 0,16  0,12 0,08 
 Gemiddelde p 0,41 0,67 0,85 0,71  0,26 0,18 
 Totaal 12,27 20,03 25,43 21,19  7,76 5,40 
 Vaardigheid 154,55 231,18 311,62 250,25  76,63 80,44 

 
We kunnen concluderen dat op basis van de itemkenmerken zoals ze in de toetsmatrijs zijn opgenomen 
geen eenduidige verschillen tussen de niveaugroepen bestaan, maar dat die verschillen tot stand komen 
op basis van inhoudelijke kenmerken van het fragment en/of het item. Structurele kenmerken op inhoud 
van dit soort onderscheidende items hebben we echter niet kunnen achterhalen.  
 

5.2.2 Spreken 
 

Als we kijken naar de onderdelen uit het beoordelingsmodel zien we per kenmerk en per niveaugroep 
verschillen in p-waarde13, weergegeven in Tabel 5.12. 
 
Tabel 5.12 – Verschillen in p-waarde tussen kenmerken Spreken  

Niveau Totaal 
score 

1 - p_UV14 2 - p_SH 3 - p_AD 4 - p_AP 5 - p_WW 6 - p_VVG p_totaal 

<1F Gem. 5,44 0,24 0,39 0,44 0,18 0,32 0,55 0,35 
N=110 SD 1,64 0,22 0,20 0,29 0,17 0,43 0,32 0,27 
1F Gem. 10,00 0,58 0,61 0,72 0,33 0,75 0,81 0,63 
N=406 SD 1,04 0,17 0,15 0,26 0,17 0,31 0,31 0,23 
2F Gem. 13,43 0,76 0,70 0,93 0,64 0,97 0,97 0,83 
N=849 SD 1,25 0,11 0,12 0,17 0,20 0,12 0,13 0,14 
Totaal Gem. 11,77 0,66 0,65 0,83 0,51 0,85 0,89 0,73 

N=1365 SD 2,72 0,21 0,16 0,26 0,25 0,26 0,29 0,24 
 
Deze verschillen in gemiddelde p-waarde per kenmerk per niveaugroep zijn visueel weergegeven in 
Figuur 5.13.  
 
  

                                                      
13.  De proportie behaalde score van het totaal. 
14  De afkortingen van de kenmerken van de taakuitvoering 1 tot en met 6 representeren achtereenvolgens Uitvoering, 

Samenhang, Afstemming op doel, Afstemming op het publiek, Woordgebruik en woordenschat en Vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.  
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Figuur 5.13 – Verschillen in p-waarde tussen kenmerken Spreken 

 
 
Alle niveaugroepen en het totaal geven een vergelijkbaar patroon: het kenmerk afstemming op publiek 
heeft bij alle groepen de laagste gemiddelde p-waarde, het kenmerk vloeiendheid, verstaanbaarheid en 
grammaticale correctie de hoogste. Bij de groepen <1F en 1F wordt relatief gezien beter gescoord op 
het kenmerk samenhang dan op het kenmerk uitvoering, wat bij niveau 2F niet het geval is: daar is de 
p-waarde van samenhang lager dan die van uitvoering. Opvallend bij niveau <1F is dat woordenschat 
en woordgebruik met een gemiddelde p-waarde van 0,32 lager scoort dan het gemiddelde van 0,35, 
terwijl dat bij de andere niveaugroepen omgekeerd is: daar is de gemiddelde score op dit kenmerk hoger 
dan het totale gemiddelde.  
 
Onderstaande plots (Figuur 5.14 tot en met 5.19) illustreren de verschillen tussen niveaugroepen. Voor 
elk kenmerk van de taakuitvoering is in een apart figuur weergegeven wat de frequentie (count) is van 
een bepaalde p-waarde (,00 t/m 1,00) per niveaugroep (de blauwe, groene en gele lijn).  
 
 

Figuur 5.14 tot en met 5.19 – Frequentie van procentuele score per niveaugroep per kenmerk Spreken 
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Wat opvalt in deze plots is dat het verschil bij de maximale score (p = 1,00) in frequentie groot is tussen 
2F enerzijds en <1F en 1F anderzijds bij afstemming op doel, woordenschat en woordgebruik en 
vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.  
 
Daarnaast kunnen we afleiden dat de kenmerken uitvoering, samenhang en afstemming op publiek 
onderscheidende kenmerken zijn voor niveau 2F. De maximale p-waarde van p = 1,00 komt alleen voor 
bij de niveaugroep 2F, de frequentie van de niveaugroepen <1F en 1F is 0. Dat betekent dat de 
maximale score van deze drie kenmerken alleen voorkomt op niveau 2F, maar niet op de niveaus 
daaronder. 
 

5.2.3 Gesprekken 
 

Als we kijken naar de onderdelen uit het beoordelingsmodel zien we per kenmerk en per niveaugroep 
verschillen in p-waarde, weergegeven in Tabel 5.20. 
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Tabel 5.20 – Verschillen in p-waarde tussen kenmerken Gesprekken 

Niveau Totaalscore 1 - p_KI15 2 - p_BS 3 - p_AD 4 - p_AP 5 - p_WW-
VVG 

p_totaal 

<1F Gemiddeld 2,53 0,17 0,15 0,28 0,27 0,4 0,25 
N=183 SD 1,38 0,24 0,24 0,27 0,3 0,4 0,29 
1F Gemiddeld 6,19 0,5 0,53 0,6 0,59 0,88 0,62 
N=521 SD 0,77 0,16 0,26 0,21 0,32 0,23 0,24 
2F Gemiddeld 8,85 0,71 0,92 0,9 0,92 0,98 0,89 
N=676 SD 0,77 0,25 0,19 0,2 0,19 0,09 0,18 

Totaal Gemiddeld 7,01 0,56 0,67 0,7 0,71 0,87 0,70 

N=1380 SD 2,31 0,28 0,35 0,3 0,35 0,29 0,31 
 
Deze verschillen in gemiddelde p-waarde per kenmerk per niveaugroep zijn visueel weergegeven in 
Figuur 5.21.  
 
Figuur 5.21 – Verschillen in p-waarde tussen kenmerken Gesprekken  

 
 
De niveaugroepen en het totaal geven een vergelijkbaar patroon, terwijl de lijnen verder uit elkaar liggen 
dan bij Spreken: de verschillen in p-waarde zijn hier groter. Het kenmerk woordgebruik en woordenschat 
en vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing heeft bij alle groepen de hoogste 
gemiddelde p-waarde. De uitzondering op de vergelijkbare patronen is de laagste gemiddelde p-
waarde. Die verschilt voor <1F enerzijds en 1F en 2F anderzijds: bij <1F wordt gemiddeld het laagst 
gescoord op het aspect beurten nemen en bijdragen aan samenhang, terwijl dat bij 1F en 2F op het 
aspect kwaliteit van de inhoud is.  
 
De plots (Figuur 5.22 tot en met 5.26) illustreren de verschillen tussen niveaugroepen. Voor elk kenmerk 
van de taakuitvoering is in een apart figuur weergegeven wat de frequentie (count) is van een bepaalde 
p-waarde (,00 t/m 1,00) per niveaugroep (de blauwe, groene en gele lijn).  
 
Uit de plots is af te leiden dat het kenmerk kwaliteit van de inhoud een onderscheidend kenmerk is voor 
niveau 2F. De maximale p-waarde van p = 1,00 komt alleen voor bij de niveaugroep 2F, de frequentie 
van de niveaugroepen <1F en 1F is 0. Dat betekent dat de maximale score van dit kenmerk alleen 
voorkomt op niveau 2F, maar niet op de niveaus daaronder. Ditzelfde geldt, hoewel in mindere mate, 
voor de kenmerken beurten nemen en bijdragen aan samenhang, afstemming op doel en afstemming 

                                                      
15.  De afkortingen van de kenmerken van de taakuitvoering 1 tot en met 5 representeren achtereenvolgens Kwaliteit van de 

inhoud, Beurten nemen en bijdragen aan samenhang, Afstemming op doel, Afstemming op het publiek en Woordgebruik en 
woordenschat met Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing. 
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Figuur 5.22 tot en met 5.26 – Frequentie van procentuele score per niveaugroep per kenmerk 
Gesprekken  

op de gesprekspartners. Bij het aspect woordenschat en woordgebruik + vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en grammaticale beheersing is het verschil bij de maximale score vooral 
onderscheidend tussen het niveau <1F en daarboven.  
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5.3 Verband tussen kenmerken taakuitvoering tussen toetsen 
 

 
5.3.1 Relatie Spreken en Gesprekken 

 
In Tabel 5.27 zijn de frequenties en percentages weergegeven van de uitslagen van de leerlingen die 
zowel de toets Spreken als de toets Gesprekken hebben gemaakt16. 
 
Tabel 5.27 – Frequenties en percentages resultaten Spreken en Gesprekken 

 
Gesprekken 

Totaal <1F 1F 2F 
Spreken <1F 17 

2,6% 
16 

2,5% 
15 

2,3% 
48 

1F 41 
6,4% 

80 
12,5% 

70 
10,9% 

191 

2F 26 
4,0% 

141 
22,0% 

236 
36,8% 

403 

Totaal 84 237 321 642 
 
 
In 51,9 procent van de gevallen komt het niveau voor Spreken overeen met het niveau Gesprekken, in 
15,7 procent van de gevallen is het niveau voor Gesprekken hoger dan voor Spreken en in 32,4 procent 
van de gevallen is het niveau voor Spreken hoger dan het niveau voor Gesprekken.  
 
In Tabel 5.28 zijn de correlaties tussen de verschillende kenmerken van de taakuitvoering weergegeven. 
De kenmerken van Gesprekken zijn verdeeld over de kolommen, Spreken over de rijen. 
 
Tabel 5.28 – Correlaties tussen kenmerken van de taakuitvoering Spreken en Gesprekken 

Totaal  
N=642  

KI BS AD AP WW-VVG 

UV  ,196** ,111** ,157** ,121** ,085** 
SH  ,201** ,141** ,194** ,120** ,020** 
AD  ,129** ,086** ,126** ,119** ,076** 
AP  ,226** ,136** ,273** ,162** ,134** 
WW  ,179** ,129** ,165** ,078** ,171** 
VVG  ,220** ,163** ,232** ,110** ,239** 
* p < 0,05;  
** p<0,01 

      

 
In Tabel 5.28 zijn correlaties hoger dan 0,200 grijs gemarkeerd. Hoewel in de meeste gevallen 
significant, zijn de correlaties laag, zelfs tussen vergelijkbare kenmerken als afstemming op doel, 
afstemming op het publiek/de gesprekspartner, woordenschat en woordgebruik, vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en grammaticale beheersing. De hoogst gemeten correlatie is die tussen afstemming 
op doel bij Gesprekken en afstemming op het publiek bij Spreken. 
 
Gemiddeld genomen correleert het kenmerk kwaliteit van de inhoud bij Gesprekken het best met de 
afzonderlijke kenmerken van Spreken. Omgekeerd geldt dat bij Spreken voor het kenmerk vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en grammaticale beheersing. Ook op basis van de inhoudelijke uitwerking van de 
beoordelingskenmerken lijkt hiervoor niet een eenduidige verklaring te zijn.   
                                                      
16.  De aantallen in deze tabel verschillen van die in Tabel 2.4 (onderzoeksvraag 1), omdat in deze tabel ook de resultaten van 

leerlingen zijn meegenomen die zowel Spreken, als Gesprekken, als Luisteren hebben gemaakt.  

Onderzoeksvraag 
Is er een verband tussen bepaalde kenmerken van de taakuitvoering tussen toetsen?  
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5.3.2 Relatie luistervaardigheid en schriftelijk samenvatten 
 
In het Referentiekader is bij het onderdeel Luisteren ‘samenvatten’ beschreven als één van de 
kenmerken van de taakuitvoering. Voor het instrumentarium van het peilingsonderzoek is, op 
aanbeveling van de domeinbeschrijving, ervoor gekozen om dit kenmerk op te nemen bij de toets 
Gesprekken. Om te onderzoeken in hoeverre er een relatie is tussen het beoordelingsaspect schriftelijk 
samenvatten (bij Gesprekken) en (onderdelen) van luistervaardigheid zijn de correlaties berekend 
tussen de scores op schriftelijk samenvatten en alle items van de luistertoets voor de 791 leerlingen die 
zowel de toets Luisteren als de toets Gesprekken hebben gemaakt. Daarnaast zijn correlaties berekend 
van diverse clusters van items van Luisteren en is ook de correlatie berekend tussen schriftelijk 
samenvatten en de totaalscore op de luistertoets. De correlaties tussen schriftelijk samenvatten en de 
afzonderlijke items van luisteren variëren tussen r=0.01 en r=0.13. Door clustering kan correlatie van 
een iets hoger niveau bereikt worden, maar deze ontstijgt in geen enkele itemcombinatie de correlatie 
tussen schriftelijk samenvatten en de totaalscore luisteren (r=0.16). Gezien deze lage correlaties 
kunnen we concluderen dat er geen duidelijke relatie is tussen de score op schriftelijk samenvatten en 
(items van) de luistertoets.  
 

5.4 Het onderscheid van <1F-1F en 1F-2F middels vaardigheden en/of gedragingen 
 

 
Als we kijken naar inhoudelijke gedragingen op de items van Luisteren, blijkt het lastig specifieke 
gedragingen van leerlingen aan te wijzen die onderscheidend zijn op referentieniveau (zie paragraaf 
5.2.1). Deze verschillen zijn bij Spreken en Gesprekken wat duidelijker aanwezig op het niveau van de 
kenmerken van de taakuitvoering. 
 

5.4.1 Weging van kenmerken in het beoordelingsmodel 
 

Door de toegepaste weging op de scoreschalen zijn niveauspecifieke kenmerken van de toetsen 
Spreken en Gesprekken al deels gedefinieerd. Bepaalde kenmerken (zoals uitvoering) kunnen meer 
punten opleveren dan andere (zoals woordgebruik en woordenschat), waardoor deze kenmerken meer 
invloed uit kunnen oefenen op het al dan niet behalen van een cesuur.  
 
Voor Spreken geldt dat de kenmerken uitvoering, samenhang en afstemming op publiek relatief meer 
meewegen dan de overige aspecten, zie Tabel 5.29.  
 
Tabel 5.29 – Weging per onderdeel Spreken 

Spreken  Max. score 

Uitvoering 4 
Samenhang 3 
Afstemming op doel 2 
Afstemming op publiek 4 
Woordgebruik en woordenschat 2 
Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 2 

Totaal 17 

 

Onderzoeksvraag 
In hoeverre zijn er (deel)vaardigheden en/of gedragingen (described scales) te definiëren 
die leerlingen op niveau <1F-1F onderscheiden van leerlingen op niveau 1F-2F? 
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Bij spreken is de cesuur voor 1F 8 punten en de cesuur voor 2F 12 punten. Uit geen van de niveaugroep 
is een structurele scoreverdeling op specifieke kenmerken af te leiden: leerlingen die één van beide 
cesuren (1F of 2F) behalen doen dat niet structureel als gevolg van een bepaalde scorecombinatie.  
 
Voor Gesprekken geldt eveneens dat er een weging is toegepast, waarbij de schalen woordgebruik en 
woordenschat en vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing zijn samengevoegd tot 
één scoreschaal om een maximaal aandeel van 25 procent17 in de totaalscore te leveren, zie ook Tabel 
5.30.  
 
Tabel 5.30 – Weging per onderdeel Gesprekken 

Gesprekken  Max. score 

Inhoudelijke kwaliteit 2 
Beurten nemen en bijdragen aan samenhang 2 
Afstemming op doel 2 
Afstemming op de gesprekspartners 2 
Woordgebruik en woordenschat + vloeiendheid, 
verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 

2 

Totaal 10 

 
De cesuren voor Gesprekken zijn voor 1F gesteld op 5 en voor 2F op 8. Ook hier zien we een 
vergelijkbaar patroon met Spreken: op de scores rondom de cesuur is geen structureel scorepatroon te 
ontdekken in verdeling over kenmerken van de taakuitvoering.  
 

5.4.2 Described scales 
 

Om voorbeelden van typerende gedragingen (described scales) voor de referentieniveaus te kunnen 
onderscheiden, is een analyse uitgevoerd naar de scorepatronen en video-opnames. Hiervoor zijn 
video-opnames gebruikt van leerlingen die in een eerder stadium geselecteerd zijn ten behoeve van de 
standaardbepalingen. Deze voorselectie bestaat immers uit een gevarieerde set leerlingen voor wat 
betreft hun score en niveau. Vervolgens zijn van deze selectie leerlingen de scoringspatronen per 
niveaugroep (<1F, 1F en 2F) geanalyseerd, daarbij gebruik makend van de gegevens in Figuur 5.14 
t/m 5.19 en Figuur 5.22 t/m 5.26 ter verificatie. Daarbij is niet alleen gekeken naar de gewogen score 
op het niveau van de kenmerken, maar tevens naar de onderliggende aspecten van die kenmerken 
zoals ze geoperationaliseerd zijn in het beoordelingsmodel. Zo komt de score voor het kenmerk 
samenhang bijvoorbeeld tot stand op basis van de scores op twee subkenmerken: samenhang op 
macro- en mesoniveau en samenhang op microniveau.   
 
Op basis van deze inhoudelijke analyse is een aantal kenmerken geselecteerd met opvallende 
verschillen tussen niveaugroepen: ofwel tussen <1F en 1F, ofwel tussen 1F en 2F. Die kenmerken, met 
eventuele subkenmerken tussen haakjes, zijn weergegeven in Tabel 5.31 voor Spreken en Tabel 5.32 
voor Gesprekken. Op basis van deze voorselectie zijn de videobeelden ten behoeve van de 
standaardbepaling inhoudelijk geanalyseerd. Deze voorselectie bestond uit 19 leerlingen voor Spreken 
en 14 leerlingen voor Gesprekken18.  
 
  

                                                      
17.  Volgens advies van de expertgroep. 
18.  Het gaat hier om verkennende analyses bij een selecte groep leerlingen. De beschreven voorbeelden moeten dan ook puur 

illustratief geïnterpreteerd worden en uitdrukkelijk niet gezien worden als uitputtend en/of voorschrijvend.  
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Tabel 5.31 – Onderscheidende kenmerken Spreken 

<1F - 1F 

Uitvoering (inhoudelijke kwaliteit) 
Samenhang (op macro- en mesoniveau) 
Woordgebruik en woordenschat 

1F - 2F 

Uitvoering (volledigheid) 
Afstemming op doel (spreekdoel tot uiting brengen) 
Afstemming op publiek (publiek boeien) 

Tabel 5.32 – Onderscheidende kenmerken Gesprekken 

<1F - 1F 

Uitvoering (kwaliteit van de inhoud) 
Beurten nemen en bijdragen aan samenhang (gesprek onderhouden en initiatief in beurten nemen) 
Afstemming op de gesprekspartners (actief luistergedrag) 
Woordgebruik en woordenschat + vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 
(vloeiendheid) 

1F - 2F 

Beurten nemen en bijdragen aan samenhang (gesprek onderhouden) 
Afstemming op de gesprekspartners (actief luistergedrag) 

Spreken: voorbeelden van verschillen tussen <1F en 1F 

Uitvoering 
Tussen de niveaus <1F en 1F zijn verschillen in uitvoering vooral zichtbaar in voorbeelden met 
betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit van de uitwerking. De uitwerking van leerlingen die niveau 1F 
nog niet behalen kenmerkt zich door de weinig complexe of originele inhoud. Voorbeelden hiervan zijn: 

“Ik heb geld gewonnen. Ook andere mensen in mijn straat.”  
“Ik vind het leuk dat ik geld heb gewonnen. Want ik kan nu ook veel dingen kopen enzo.” 
“Je kunt allerlei dingen kopen, dus dat is een voordeel.” 

Die inhoud kenmerkt zich op niveau 1F door een wat meer complexe inhoud, bijvoorbeeld door nuances 
aan te brengen in een eigen mening of een tegenstelling te markeren:  

“Ik vind deze gebeurtenis heel cool, super, maar ook een, een… een beetje jammer. Want nu gaat iedereen alleen maar over 
geld praten en komt nooit iemand meer buiten omdat ze bezig zijn met het geld.”  
“Als je rijk bent ga je stoer doen, maar met stoer doen daar bereik je ook helemaal niks mee.” 

Daarnaast is de kwaliteit van de argumentatie een belangrijk kenmerk. Die is over het algemeen zwak 
voor leerlingen op het niveau <1F, bijvoorbeeld:  

“Geld is niet alles, daarom vind ik ’t niet zo belangrijk, omdat geld niet alles is.” 

Dit in tegenstelling tot leerlingen op niveau 1F, die vaker geldige (maar eenvoudige) redenen geven: 

“Heel veel mensen hebben een nieuwe auto gekocht. Wij niet, want wij hebben net een nieuwe auto.”  
“Ik ben er zelf heel blij mee, want ik kan nieuwe… nieuwe spullen kopen. Want ik heb nieuwe, pennen nodig.” 
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“En ik vind het heel leuk, want nu kunnen we een extra keer op vakantie gaan.” 

 
Daarnaast onderscheiden leerlingen op niveau 1F zich van leerlingen die dat niveau nog niet halen op 
het gebied van uitvoering op een toenemende mate van originaliteit. Op het niveau onder 1F zijn 
uitwerkingen nauwelijks origineel. Een voorbeeld van deze toenemende originaliteit op niveau 1F:  
 
“Onze buren zijn net verhuisd, dus ze hebben net de Postcodeloterij gemist. En daardoor is hun geld met de andere buren en ons 
verdeeld. En dat was nog een.. duizend euro erbij voor ons.” 

 
Samenhang 
In het aanbrengen van samenhang lijkt met name de samenhang op macro- en mesoniveau een 
onderscheidend kenmerk te zijn van niveau 1F. Op het niveau <1F is de opbouw niet altijd duidelijk en 
lijken leerlingen veel meer ongestructureerd te werk te gaan. Verschillende onderwerpen komen soms 
in een niet-natuurlijk volgorde aan bod, met als gevolg dat de structuur voor de kijkers niet altijd duidelijk 
is. De samenhang tussen delen wordt met name gemarkeerd door eenvoudige verbindingswoorden, 
bijvoorbeeld “en” en “ja en toen”. Verwijzingen in de uitwerking zijn niet altijd even duidelijk en soms 
verwijzen ze nergens naar, zoals in onderstaand voorbeeld, waar onduidelijk is waar ‘dat’ naar verwijst.  
 
“Dan kunnen jullie geen spullen meer kopen en misschien een nieuw huis. En ja (…). Dan… Euhm (…). En euh, ja dus dat is dus 
superleuk. En eeuhm ja.” 

 
Op niveau 1F wordt de samenhang doorgaans wat duidelijker gemarkeerd en zijn de meeste opdrachten 
voorzien van een inleiding en/of een afsluiting, bijvoorbeeld: 
 
“Leuk dat jullie gekeken hebben, doe een blauw duimpje omhoog”.  
“Ja, ik vind ’t gewoon belangrijk dat iedereen veel geld heeft en ik hoop dat jullie daar nu ook zo over denken. Nou, dit was mijn 
video, leuk dat jullie hebben gekeken. Doei!” 

 
Woordgebruik en woordenschat 
De leerlingen die niveau 1F niet behalen tonen weinig variatie in woordgebruik. Voorbeelden hiervan 
zijn het herhalen van bepaalde frases, zoals:  
 
“dingen kopen” 
“veel geld hebben” 
“super blij” 

 
We zien dat leerlingen op niveau 1F in dat woordgebruik wat meer variatie en nuances aanbrengen op 
bijvoorbeeld op ‘leuk’, ‘blij’ en ‘niet leuk’: 
 
“Iedereen is natuurlijk wel super blij en enthousiast, erover. Ik vind ’t super geweldig en ik ben ook heel blij”. 
“Mensen gaan dan dus ook niet meer werken, wat ik ook echt afschuwelijk vind.” 

 
Op het niveau <1F komt het vaker voor dat de woordenschat niet altijd op een juiste manier wordt 
ingezet, bijvoorbeeld: 
 
“zodat je niet uitdroogt van de honger”  
“Bijna iedereen is gewonnen.”  
“Bij ons in de straat is de staatsloterij gebeurd.” 
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Spreken: voorbeelden van verschillen tussen 1F en 2F 

Uitvoering 
Het kenmerk ‘uitvoering’ lijkt zich tussen niveau 1F en 2F vooral te onderscheiden op volledigheid: 
leerlingen op niveau 2F voeren over het algemeen de opdracht vaker volledig uit, in tegenstelling voor 
leerlingen op niveau 1F, die wat regelmatiger delen overslaan.  

Afstemming op doel 
Gelet op het tot uiting brengen van het spreekdoel zien we op niveau 2F dat leerlingen dit veel explicieter 
doen dan leerlingen op 1F. 2F-leerlingen geven vaker expliciet aan wat hun spreekdoel is:  

“Yo kijkers, ik ben [naam]. En vandaag ben ik op school, maar ik wil jullie iets vertellen wat er bij mij in de straat is gebeurd.” 
 “(…) En daarom maak ik deze video.” 

Ook hebben leerlingen op niveau 2F vaker een expliciete boodschap voor de kijkers van hun vlog: 

“Ik ben al blij als ik een dak boven mijn hoofd heb, want er zijn sommige mensen die op straat leven en ja, dat vind ik dan eigenlijk 
best wel zielig, dus ja, eigenlijk moet je blij zijn met wat je hebt.”  
“Dit euhm, was de vlog. En euhm, ik wou alleen nog even als boodschap overbrengen dat je blij moet zijn met wat je hebt.” 

Afstemming op publiek 
Leerlingen op niveau 2F scoren structureel hoger op dit kenmerk dan leerlingen op niveau 1F. De 
afstemming op het publiek gaat met name over het publiek boeien: bij leerlingen op niveau 2F zien we 
vaker expliciete uitingen om de kijker mee te nemen in hun vlog. Ze doen dat bijvoorbeeld door hun 
eigen rol als vlogger te expliciteren: 

“Ik ben [naam], en ik zit nu gewoon op school, ik zit nu een beetje te leren.” 
“Ik kon jammer genoeg niet vloggen die avond, want het was heel laat.” 
“Volgens mij hebben jullie het al kunnen lezen op mijn Instagram-account”. 

Ook weten leerlingen op niveau 2F hun publiek te boeien door ervaringen te delen op een levensechte 
manier, bijvoorbeeld:  

“Gisteren is er iets heel leuks gebeurd: gisteravond is de vriendenloterij geweest en hebben heel veel mensen bij ons in de f lat 
heel veel gewonnen.”  
“Het was su-per-leuk.”  
“Sommige mensen moesten huilen van blijdschap.”  
“Vandaag kwam er bij ons in de straat een bus van de staatsloterij aanrijden.” 

Daarnaast nemen leerlingen op niveau 2F de kijkers mee door situaties te schetsen ter illustratie, zoals: 

“Je bent belangrijk, iedereen vindt je helemaal geweldig, iedereen gaat zich kleden zoals jou. Dus dat is wel echt bijzonder.” 
“De nadelen: mensen gaan slijmen, en willen je vrienden met je worden, alleen om je geld. En dan vragen ze om je geld en… 
‘houd eens op’.” 

Een laatste voorbeeld is dat leerlingen op dit niveau gebruik maken van uitdrukkingen om hun publiek 
aan te spreken, zoals:  

“Elk voordeel heeft zijn nadeel, wat ze soms wel zeggen.” 

Ten slotte spreken leerlingen op 2F veel vaker de kijkers direct aan, soms zelfs op het gevoel van de 
kijkers. Voorbeelden hiervan zijn:  
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“Maar als je een goed hart hebt, dan zou je het ook aan andere mensen doen. Zij verdienen het ook om geld te hebben, om eten, 
om kleren, om mee naar school te kunnen gaan, en dat zou wel leuk zijn, als iedereen op de wereld een goed leven heeft, en 
veel geld.”  
Vriendschap is veel belangrijker dan geld, want zonder vrienden heb je een stom leven, toch?” 

Gesprekken: voorbeelden van verschillen tussen <1F en 1F 

Uitvoering 
De verschillen tussen leerlingen die niveau 1F wel en niet behalen ontstaan met name door de 
hoeveelheid gespreksinbreng. Leerlingen die niveau 1F niet halen geven geen of weinig eigen ideeën 
en komen weinig op voor hun eigen ideeën. Leerlingen die niveau 1F wel halen hebben daarentegen 
actief eigen inbreng en proberen hun eigen ideeën te verdedigen, bijvoorbeeld: 

“laten we iets maken, ik kan wel popjes haken” 
“Ik wil een goed doel voor dieren, stichting Dierenlot” 

Leerlingen die niveau 1F nog niet halen wijken doorgaans niet af van de gegevens op hun 
gesprekskaarten, terwijl leerlingen op niveau 1F daar wat vrijer mee omgaan en er voorbeelden bij 
bedenken.  

Beurten nemen en bijdragen aan samenhang 
Verschillen tussen leerlingen op en onder niveau 1F op het gebied van beurtwisseling komen vooral tot 
uiting in het onderhouden van het gesprek en het initiatief dat de leerlingen nemen in dat gesprek. 
Leerlingen die niveau 1F niet halen hebben doorgaans een passieve rol in het gesprek: ze reageren 
slechts op vragen van anderen, het meest met “ja” of “nee” of een zo kort mogelijk antwoord. Ook 
wanneer het gesprek stilvalt, ondernemen deze leerlingen geen actie om het gesprek weer op gang te 
brengen. Wanneer de toetsleider zich in het gesprek mengt zonder zich direct aan een specifieke 
leerling te richten, laat de leerling onder niveau 1F een reactie doorgaans over aan zijn 
gesprekspartners.  

De leerlingen die niveau 1F halen zijn wat actiever in hun gespreksdeelname. Het grootste deel van hun 
bijdrage aan het gesprek bestaat uit reacties op anderen, maar leerlingen op dit niveau zijn actiever in 
hun gespreksdeelname dan leerlingen die niveau 1F niet halen. Dit komt tot uiting in dat 1F-leerlingen 
vaker het woord nemen en adequater reageren op inbreng van de toetsleider, ook als die niet direct aan 
henzelf gericht is.  

Afstemming op de gesprekspartner 
Leerlingen die niveau 1F wel of niet halen onderscheiden zich tevens op het gebied van actief 
luistergedrag. Leerlingen onder niveau 1F maken weinig oogcontact met hun gesprekspartners en 
kijken voornamelijk naar hun gesprekskaart en/of weg van het gesprek. Leerlingen op niveau 1F zijn 
zichtbaar meer betrokken bij het gesprek en maken meer oogcontact, hoewel deze leerlingen over het 
algemeen wel redelijk snel afgeleid zijn.  

Woordgebruik en woordenschat, en vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 
Het woordgebruik van leerlingen onder niveau 1F kenmerkt zich vooral door het gebrek daaraan: 
leerlingen beperken zich tot zo kort en eenvoudig mogelijke antwoorden. Zinnen zijn regelmatig 
onvolledig, bijvoorbeeld:  

“Ja koekjes en …” 
“Iets met wat dieren te maken heeft is …” 
“Zorg voor het geld” 
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Leerlingen op niveau 1F tonen een meer gevarieerd woordgebruik en gebruiken doorgaans redelijk 
korte, maar volledige zinsconstructies.  

Gesprekken: voorbeelden van verschillen tussen 1F en 2F 

Beurten nemen en bijdragen aan samenhang 
De bijdrage aan het gesprek van leerlingen op 1F kenmerkt zich vooral door het reageren op en/of 
kopiëren van de inbreng van anderen, zoals:  

Toetsleider: “Bespreek hoe jullie geld op gaan halen.” Leerling: “Hoe gaan we geld ophalen?” 
Gesprekspartner: “We moeten collectebussen hebben.” Leerling: “Waar gaan we collectebussen kopen?” 

De zelfstandige inbreng van de leerling op niveau 1F sluit niet altijd aan op het onderwerp of is niet altijd 
op zijn plaats, waardoor het gesprek een onnatuurlijke wending neemt en soms stilvalt. Voorbeelden 
hiervan zijn:  

Gesprekspartner: “Ik wil ook wel wat doen met een sporttoernooi. Dan kan je heel makkelijk net als […] kan je heel makkelijk 
kinderen laten inschrijven. Zijn zij actief bezig voor een goed doel, dat vind ik wel.”. Leerling: Maar dieren, zonder dieren kunnen 
wij ook niet leven.” 

Gesprekspartner A: “En we gaan dan heel veel dingen verkopen.” Gesprekspartner B: “Ik denk dat als we het erbij zetten en op 
markten en zo gaan staan.” Gesprekspartner A: “Ik denk honderdvijftig euro.” Gesprekspartner B: “Ja dat dacht ik ook.” 
Gesprekspartner A: “Tweehonderd euro misschien.” Leerling: “Want mijn idee leek dat als je iets van eeuhm breien en haken en 
zo zo’n poppetje gaat maken.” 

[in het gesprek zijn het goede doel en de activiteiten reeds gezamenlijk besloten. Later zegt de leerling: Laten we met de 
Cliniclowns naar de dierentuin gaan.” 

Leerlingen op niveau 2F nemen veel vaker initiatief om het gesprek zelfstandig te starten, sturen en af 
te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn: 

“Wil jij beginnen?”  
“Hoe gaan we dat doen?” 
“We hebben nog niet besproken hoe we de 50 euro gaan besteden”. 
“Wat vind jij daarvan?” 

Daarnaast houden 2F-leerlingen het gesprek op gang door stiltes op te vullen door anderen vragen te 
stellen of compromissen te sluiten, zoals:  

“Ik snap niet wat voor spel je bedoelt, leg eens uit?” 
“Ja, maar wel goed doel gaan we nou doen?” 
“Oké, jij wil geld ophalen voor de dieren, en jij wil geld ophalen voor zieke kinderen. Zullen we dan het bedrag dat we ophalen 
door de midden doen?”  
“Laten we tijdens de sponsorloop ook een kraampje neerzetten om eten en drinken te verkopen voor iedereen.” 

Ook lijken leerlingen op niveau 2F minder moeite te hebben met afwijken van hun eigen ideeën dan 
leerlingen op lagere niveaus, bijvoorbeeld:  

“Ik vind zijn idee ook wel goed, laten we dat doen.” 

Afstemming op de gesprekspartners 
Het actieve luistergedrag van leerlingen op niveau 2F onderscheidt zich van dat van leerlingen op niveau 
1F. De 2F-leerlingen maken oogcontact met anderen en maken bevestigende bewegingen zoals 
knikken, in tegenstelling tot leerlingen op niveau 1F, bij wie het onderhouden van oogcontact minder 
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vaak lukt. De 1F-leerlingen zijn fysiek ook minder betrokken bij het gesprek doordat ze geen actieve 
luisterhouding aannemen, veel bewegen of met hun gesprekskaart spelen.  
 

5.4.3 Samenhang tussen de subdomeinen luisteren, spreken en gesprekken 
 

Onderzoeksvraag 
Is er sprake van een onderlinge samenhang in uitkomsten op de subdomeinen gesprekken, spreken 
en luisteren?  

 
Om de onderlinge samenhang te bepalen zijn de correlaties tussen de drie vaardigheden geschat met 
de resultaten van 2.207 leerlingen, op basis van de veronderstelling dat ze paarsgewijs bivariaat 
normaal verdeeld zijn. Bij Gesprekken is schriftelijk samenvatten (wederom) buiten beschouwing 
gelaten. Er is gerekend met de aantallen observaties per (combinatie van) vaardigheden, zoals 
weergegeven in Tabel 5.33. 
 
Tabel 5.33 - Observaties toetscombinaties  

(Combinatie van) vaardigheid N 
Luisteren 104 
Spreken 87 
Gesprekken 66 
Luisteren en Spreken 636 
Luisteren en Gesprekken 672 
Spreken en Gesprekken 523 
Luisteren, Spreken en Gesprekken 119 

 
In Tabel 5.34 worden de correlaties tussen de vaardigheden getoond. 
Tabel 5.34 - Correlaties tussen de vaardigheden Luisteren, Spreken en Gesprekken  

 Luisteren Spreken 
Spreken ,111**  
Gesprekken ,227** ,276** 

** p<0,01. 
 
Alle drie de geschatte correlaties zijn, hoewel significant, laag tot zeer laag. Gezien de afwezigheid van 
hoge correlaties is het niet zinvol om een gezamenlijke schaling van de drie vaardigheden samen te 
maken. Dit betekent dat de drie afzonderlijke toetsen voor de subdomeinen van Mondelinge 
taalvaardigheid geen unidimensionaal construct vormen. 
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Onderzoeksvraag 
Is er sprake van samenhang tussen de uitkomsten op het gebied van de subdomeinen Luisteren, 
Spreken en Gesprekken en de leerlingprestaties op het gebied van Begrijpend lezen? 

 
Tabel 5.35 laat de correlaties zien tussen de drie vaardigheidsscores voor Luisteren, Spreken en 
gesprekken enerzijds en de vaardigheidsscore op de Cito-toets Begrijpend lezen M7 (medio groep 7) 
anderzijds. Laatstgenoemde score is opgevraagd bij de onderzoeksscholen en is voor meer dan 95 
procent van de onderzoeksleerlingen beschikbaar (zie ook Hoofdstuk 2).  
 
Tabel 5.35 – Correlatie mondelinge taalvaardigheidsscores en begrijpend leesscore 

 Pearsons’ R N Significantie  

Luisteren 0,501 1456 **  
Spreken 0,184 1294 **  
Gesprekken 0,161 1317 **  

** p<0,01. 
 
De correlaties tussen de mondelinge taalvaardigheidsscores en de begrijpend leesscore zijn alle drie 
significant. Het sterkst is de samenhang tussen de scores voor Luisteren en Begrijpend lezen, met een 
correlatie van 0,50. De scores voor Spreken en Gesprekken correleren elk ongeveer 0,17 met de score 
Begrijpend lezen.  
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5.5 Verschillen tussen de huidige leerlingprestaties en de leerlingprestaties in 2007/2010 

 
Onderzoeksvraag 
Welke verschillen zijn er tussen de leerlingprestaties anno 2017 en de leerlingprestaties in het 
peilingsonderzoek Luistervaardigheid van 2007 en het peilingsonderzoek Spreekvaardigheid van 
2010?  

 
5.5.1 Anker Luisteren 

 
Voor Luisteren zijn twee teksten met respectievelijk zeven en acht items geselecteerd als ankertoets. In 
deze set van vijftien luisteritems zijn twee open (reflectie-)items opgenomen. Het onderdeel reflecteren 
maakt geen deel uit van de vergelijking tussen de onderzoeken in 2007 en 2017. In het kader van 
vergelijkbaarheid van de afname hebben we ervoor gekozen deze twee open items toch mee te nemen 
in de afname van de ankertoets. Naast de twee open reflectie-items is één open interpreteren-item 
opgenomen. Ook dit open item hebben we wel afgenomen, maar niet gebruikt in de vergelijking, omdat 
enkel de meerkeuze-items zijn gescoord.  
 
In totaal hebben we twaalf items Luistervaardigheid uit 2007 om de verschillen tussen beide 
peilingsonderzoeken te kunnen analyseren. Een verschil met 2007 is dat destijds de items met de 
kenmerken begrijpen en interpreteren alleen als twee aparte sets van elkaar geschaald zijn en niet in 
samenhang als toets. Van de twaalf ankeritems bleek van één item geen analysedata uit de vorige 
peiling voorhanden te zijn. Van de overige elf behoren twee items tot begrijpen en negen items tot 
interpreteren.  
 
Voor een vergelijking tussen de prestaties van de leerlingen uit 2007 en 2017 is in eerste instantie alle 
(respons)data uit beide jaren gezamenlijk geschaald in OPLM. Vervolgens zijn alleen de interpreteren-
items uit beide jaren geselecteerd in OPLM, waarna de gemiddelde vaardigheid van de leerlingen in 
2017 geschat kon worden volgens de schaling van 2007.  
 
Na schoning van de data leverde dat de aantallen observaties op die zijn weergegeven in Tabel 5.36.  
 
Tabel 5.36 – Aantal observaties Luisteren per combinatie met ankertoets 

 Ankertoets Geen ankertoets Totaal 

Luistertoets vaste variant (A) 389 962 1351 
Luistertoets vrije variant (B) 56 124 180 

Totaal 445 1086 1531 

 
In totaal hebben 1531 leerlingen de 2017-luistertoets gemaakt. Van deze groep hebben 445 leerlingen 
tevens de ankertoets gemaakt. De data van 2007 bevat responsen van 2539 leerlingen in vijftien 
combinaties van in totaal tien sets van items. Twee van deze sets bevatten ankeritems. De data van 
respectievelijk 455 en 588 leerlingen is gebruikt voor de IRT-schaling. In de definitieve schaling zijn 
alleen de interpreteren-items uit beide peilingsonderzoeken geselecteerd en gezamenlijk gekalibreerd. 
Hierbij zijn de discriminatie- en moeilijkheidsparameters (a- en b-waarden) van de items uit 2007 
gefixeerd conform de schaling van 2007, zie Tabel 5.37. Daarnaast zijn in deze tabel de resultaten van 
de kalibratie van de veertien 2017-items weergegeven.  
 
  



 

72 

 

Tabel 5.37 – Kalibratie items 2007 en 2017  

Herkomst Nr. Label A B 

2007 55 13468_i 2 -0,273 
2007 56 13469_i 3 -0,106 
2007 58 12279_i 3 -0,238 
2007 59 12280_i 4 -0,843 
2007 60 12283_i 2 -0,673 
2007 113 13472_i 3 -0,361 
2007 115 12305_i 4 -0,713 
2007 117 13473_i 2 -0,343 
2007 119 12309_i 2 -0,722 
2017 1 1F.v5.1i 3 0,243 
2017 3 1F.v5.2i 2 -0,097 
2017 4 1F.v2.1i 2 -0,299 
2017 8 1F.v3.2i 3 0,340 
2017 10 1F.v1.1i 3 0,573 
2017 12 1F.v1.5i 2 -0,346 
2017 13 1F.v4.2i 3 -0,224 
2017 15 1F.a2.3i 3 -0,063 
2017 16 2F.v2.1i 1 0,250 
2017 18 2F.v2.3i 2 -0,295 
2017 20 2F.a1.3i 2 0,395 
2017 24 2F.v1.3i 1 0,658 
2017 26 2F.v4.1i 4 -0,001 
2017 30 2F.v5.4i 3 0,366 

 
Hoewel de kalibratie van deze items geen optimaal resultaat leverde qua modelpassing, is voor het 
schatten van de gemiddelde vaardigheid het model wel als voldoende adequaat beoordeeld. 
 
De gemiddelde gewogen vaardigheid is geschat en vervolgens getransformeerd gelijk de transformatie 
in 2007 (θ * 198.9256 + 116.71). De 2017-leerlingen scoorden, volgens de vaardigheidsschaal van 
2007, naar schatting een gemiddelde vaardigheidsscore voor interpreteren van 220. Dit betekent dat de 
leerlingen in 2017 gemiddeld minder vaardig waren dan de leerlingen in 2007 op het interpreteren-
onderdeel: in 2007 was deze gemiddelde vaardigheidsscore namelijk 250. Overigens leverde de huidige 
gezamenlijke schaling een schatting van de gemiddelde vaardigheid van 246 op van de 2007-populatie. 
 
Noot hierbij is dat in het huidige peilingsonderzoek Luisteren als één construct is beschouwd en niet 
verdeeld is in twee aparte schalen (begrijpen en interpreteren). Voor de vergelijking met 2007 was het 
echter onontkoombaar om alleen de interpreteren-items in de analyse mee te nemen. Het aantal van 
veertien items uit 2017 en negen ankeritems van 2007 is aan de kleine kant voor een goede vergelijking. 
 

5.5.2 Anker Spreken 
  

Voor Spreken is de beeldverhalentaak opgenomen als ankertaak. Deze beeldverhalentaak bestond uit 
drie opdrachten, waarbij de leerling een verhaal moest vertellen op basis van een serie afbeeldingen 
die hij te zien krijgt. Deze ankertoets Spreken is beoordeeld met het beoordelingsmodel dat gebruikt 
werd in het peilingsonderzoek van 2010.  
 
De ankertoets Spreken is afgenomen bij 199 leerlingen. De resultaten van vier leerlingen van deze 
groep zijn niet meegenomen in de analyses, daar van hen data op één of meerdere beeldverhalen 
ontbrak. Van de uiteindelijke 195 leerlingen was er van 188 tevens een resultaat op Spreekvaardigheid 
in 2017. De gemiddelde spreekvaardigheid van deze 188 leerlingen op de standaardschaal was 250,4. 
Van deze leerlingen hadden er 15 (8,0%) als resultaat ‘lager dan 1F’, 60 leerlingen behaalden niveau 
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1F (31,9%) en 113 leerlingen niveau 2F (60,1%). De groep leerlingen die de ankertoets 
Spreekvaardigheid gemaakt heeft is daarmee voor wat betreft behaalde resultaten representatief voor 
de gehele populatie.  
De ankertoetsen zijn door vijf beoordelaars van Bureau ICE beoordeeld. Om de overeenstemming 
tussen de beoordelaars te kunnen bepalen is 10 procent van de leerlingen, een groep van 19 leerlingen, 
dubbel beoordeeld. Per taak waren er 107 beoordeelpunten, waarvan één globaal oordeel en vijftien 
vervolgbeoordelingen. Deze vervolgbeoordeelvragen zijn geen onafhankelijke vragen, omdat ze alleen 
worden gesteld bij een specifiek antwoord op een voorgaande vraag. Bij slechts twee leerlingen die de 
ankertoets gemaakt hebben, waren deze vervolgbeoordelingen van toepassing. Deze 
vervolgbeoordelingen zijn buiten beschouwing gelaten in het bepalen van de 
beoordelaarsovereenstemming, net zoals het globale oordeel. De gemiddelde overeenstemming tussen 
de beoordelaars op de 91 beoordeelpunten per leerling was met 0,91 zeer hoog. 
 
Zoals in 2010 reeds verantwoord, bleek een IRT-analyse met OPLM niet zinvol op de data van de 
beeldverhalentaak gezien de afwezigheid van een modelpassing. Om de leerlingprestaties van beide 
peilingsonderzoeken te kunnen vergelijken is een aantal overzichtstabellen uit het PPON-56 onderzoek 
aangevuld met de gegevens uit 2017, om zo een vergelijking met 2010 te kunnen maken. Er zijn 
verschillen zichtbaar, maar de relevantie van de verschillen is vrij beperkt. Het aantal inadequaat 
gebruikte woorden, het aantal keren dat de hoofdpersoon een naam kreeg en het aantal keren dat een 
leerling aarzelend sprak zijn iets minder geworden. Het gebruik van het aantal M-werkwoorden is licht 
gestegen.  
 
Gezien de scheefheid van de verdeling van zes van de acht aspecten zijn Mann-Whitney-toetsen 
uitgevoerd om de verschillen tussen de jaren statistisch te kunnen duiden. De resultaten van deze 
vergelijking tussen 2007 en 2017 zijn weergegeven in Tabel 5.38 tot en met 5.4519. Uit de overall 
vergelijking is te concluderen dat op basis van de scores op de beeldverhalentaak er hooguit op 
detailniveau kleine verschillen te zien zijn tussen de leerlingprestaties van 2010 en 2017.  
 
Tabel 5.38 – Verdeling van het percentage aanwezige inhoudselementen per groep 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P10 P25 Gemiddelde P75 P90 

8 in 2010 204 35 92 9.74 50.00 55.88 62.63 67.65 75.00 
8 in 2017 195 29 91 9.92 50.00 55.88 62.34 70.59 75.00 
Verschil 2010-2017; p= ,287 

 
Tabel 5.39 – Verdeling van het aantal inadequaat gebruikte woorden per groep* 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P90 P75 Gemiddelde P25 P10 

8 in 2010 204 0 7 1.08 .00 .00 .59 1.00 2.00 
8 in 2017 195 0 3 0.46 .00 .00 .14 .00 1.00 
Verschil 2010-2017; p= ,000 

 
Tabel 5.40 – Verdeling van het aantal keren dat de hoofdpersoon een naam kreeg per groep* 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P10 P25 Gemiddelde P75 P90 

8 in 2010 204 0 3 .92 .00 .00 .39 .00 2.00 
8 in 2017 195 0 3 .52 .00 .00 .10 .00 .00 
Verschil 2010-2017; p= ,000 

 
  

                                                      
19 Het resultaat van de Mann-Whitney-toetsen staat onder iedere tabel. Het verschil tussen de jaren is significant als p<0.05. 
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Tabel 5.41 – Verdeling van het percentage M-werkwoorden per groep* 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P10 P25 Gemiddelde P75 P90 

8 in 2010 204 0 46 8.26 3.85 7.69 13.17 19.23 23.08 
8 in 2017 195 0 44 9.05 4.00 8.00 15.08 20.00 28.00 
Verschil 2010-2017; p=,005 

 
Tabel 5.42 – Verdeling van het aangeven van de setting per groep 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P10 P25 Gemiddelde P75 P90 

8 in 2010 204 0 4 .92 1.50 2.00 2.78 3.00 4.00 
8 in 2017 195 1 4 .86 2.00 2.00 2.67 3.00 4.00 
Verschil 2010-2017; p=,510 

 
Tabel 5.43 – Verdeling van het aantal causale verbindingswoorden per groep 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P10 P25 Gemiddelde P75 P90 

8 in 2010 204 0 3 .72 .00 .00 .39 1.00 1.00 
8 in 2017 195 0 4 .76 .00 .00 .42 1.00 1.00 
Verschil 2010-2017; p=,407 

 
Tabel 5.44 – Verdeling van het aantal keren dat een leerling aarzelend sprak per groep* 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P90 P75 Gemiddelde P25 P10 

8 in 2010 204 0 2 .32 .00 .00 .09 .00 .00 
8 in 2017 195 0 3 .33 .00 .00 .07 .00 .00 
Verschil 2010-2017; p=,010 

 
Tabel 5.45 – Verdeling van het aantal verstaanbaarheidsproblemen per groep 

Groep N Min Max Standaard- 
deviatie 

P10 P25 Gemiddelde P75 P90 

8 in 2010 204 0 6 .72 .00 .00 .18 .00 .00 
8 in 2017 195 0 3 .42 .00 .00 .07 .00 .00 
Verschil 2010-2017; p=,069 
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6. Onderwijsaanbod scholen 
 

6.1 Inleiding 
 
In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van de schoolleidersvragenlijst gepresenteerd, waarmee tevens 
antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag ‘Hoe typeren de deelnemende scholen zich als het 
gaat om het onderwijsleerproces voor mondelinge taalvaardigheid?’. In totaal is door 110 van de 121 
steekproefscholen (90,2 procent) een schoolleiderslijst ingevuld. Niet alle respondenten hebben echter 
de lijst volledig ingevuld. In de tabellen wordt de feitelijke respons per vraag gepresenteerd; om deze 
reden kan de respons per tabel variëren.  
 

6.2 Mondelinge taalvaardigheid in de hele school 
 
Schoolbeleid 
Tabel 6.1 laat zien wat de plaats is van het leerdomein mondelinge taalvaardigheid in het taalbeleidsplan 
of schoolplan van de scholen. Op de meeste scholen wordt dit domein niet of slechts globaal 
beschreven. In de categorie ‘Anders, namelijk’ is door drie schoolleiders vermeld dat het taalbeleidsplan 
in ontwikkeling is. 
 
Tabel 6.1 – Plaats van leerdomein mondelinge taalvaardigheid in taalbeleids- of schoolplan  

  % 

Mondelinge taalvaardigheid wordt in plan niet expliciet genoemd 30,6 
Mondelinge taalvaardigheid is in plan globaal beschreven a.d.h.v. algemene (taal)doelen voor  
de hele school 

62,0 

Mondeling taalvaardigheid is in plan gedetailleerd beschreven aan de hand van concrete 
 doelen per leerjaar/groepen van leerjaren 

4,6 

Anders, namelijk... 2,8 

Totaal (n) 108 

 
Scholen die de doelen voor mondelinge taalvaardigheid hebben beschreven, baseren deze doelen met 
name op de Kerndoelen Taal in het primair onderwijs en/of de gebruikte taalmethode, zie Tabel 6.2. In 
deze tabel zijn uitsluitend de 73 respondenten opgenomen die hadden aangegeven doelen voor 
mondelinge taalvaardigheid gedetailleerd of globaal beschreven te hebben (inclusief ‘anders, namelijk 
…’). Desondanks geeft 15 procent van de respondenten aan geen expliciete doelen voor mondelinge 
taalvaardigheid te hebben. Respondenten konden meerdere antwoorden geven, waardoor de 
percentages in de tabel tot boven de 100 optellen. In de categorie ‘Anders, namelijk’ hebben vijf 
schoolleiders nog andere zaken genoemd, zoals ‘Cito-resultaten’, ‘Jenaplanconcept’ en SLO-doelen 
voor groep 1 en 2’.  
 
Tabel 6.2 – Basis van de doelen mondelinge taalvaardigheid 

  % 

N.v.t., geen expliciete doelen 15,1 
Kerndoelen Taal in het primair onderwijs (OCW) 53,4 
Referentieniveaus (1F/2F) voor luisteren, spreken, gesprekken 21,9 
Leerlijnen en tussendoelen voor mondelinge communicatie 15,1 
De taalmethode 46,6 
Anders, namelijk... 8,2 

Totaal (n) 73 
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In Tabel 6.3 zien we hoeveel procent van de totale tijd voor taalonderwijs wordt besteed aan mondelinge 
taalvaardigheid20. Daarbij is onderscheid gemaakt naar groep 1 en 2 enerzijds, groep 3 tot en met 8 
anderzijds. Uit de tabel blijkt dat over het algemeen in de kleutergroepen een groter aandeel van de tijd 
voor taalonderwijs wordt besteed aan mondelinge taalvaardigheid dan in de hogere groepen. Daarnaast 
blijkt er zowel in de lagere als hogere jaargroepen sprake van een grote variatie in het aandeel van de 
totale tijd voor taalonderwijs dat scholen besteden aan mondelinge taalvaardigheid. Er zijn negen 
scholen die in de kleutergroepen en acht scholen die in de hogere groepen binnen hun taalonderwijs 
helemaal geen tijd reserveren voor mondelinge taalvaardigheid.  
 
Tabel 6.3 – Percentage totale tijd voor taalonderwijs aan mondelinge taalvaardigheid in groep 1 & 2 en 
groep 3 t/m 8 

  Groep 1 & 2 Groep 3 t/m 8 

0 8,2 7,3 
Max. 25% 14,5 45,5 
26-50% 27,3 37,3 
51-75% 24,5 8,2 
>75% 25,5 1,8 

Totaal (n) 110 110 

Gemiddeld % 53,3 29,4 

 
Gebruik van methoden, materialen en leerlijnen 
Tabel 6.4 toont welke lesmethoden en materialen worden gebruikt voor Luisteren, Spreken en 
Gesprekken in groep 1 en 2 en in groep 3 tot en met 8. Uit de tabel is op te maken dat voor alle 
subdomeinen vaker met de taalmethode wordt gewerkt in groep 3 t/m 8 dan in de kleutergroepen. De 
mate waarin scholen zelf ontwikkeld materiaal gebruiken varieert weinig met het subdomein; hooguit 
gebruiken scholen iets minder vaak (ook) zelf ontwikkeld materiaal bij het onderdeel Luisteren dan bij 
Spreken en Gesprekken. 
 
Tabel 6.4 – Gebruik lesmethoden en materialen voor Luisteren, Spreken en Gesprekken in groep 1 & 2 
en groep 3 t/m 8 

 Groep 1 & 2 Groep 3 t/m 8 

Luisteren % % 
Vooral het kleuterprogramma en/of de taalmethode 45,4 84,3 
Vooral zelf ontwikkeld les- en leermateriaal 15,7 1,9 
Beide in ongeveer gelijke mate 38,0 12,0 
Anders 0,9 1,9 
Totaal (n) 108 108 

Spreken  % % 
Vooral het kleuterprogramma en/of de taalmethode 43,5 80,4 
Vooral zelf ontwikkeld les- en leermateriaal 17,6 3,7 
Beide in ongeveer gelijke mate 38,0 14,0 
Anders 0,9 1,9 
Totaal (n) 108 107 

Gesprekken % % 
Vooral het kleuterprogramma en/of de taalmethode 40,0 78,5 
Vooral zelf ontwikkeld les- en leermateriaal 17,1 4,7 
Beide in ongeveer gelijke mate 41,0 14,0 
Anders 1,9 2,8 
Totaal (n) 105 107 

 
 

                                                      
17. Over de absolute hoeveelheid tijd besteed aan mondelinge taalvaardigheid is geen vraag gesteld. 
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In de categorie ‘Anders, namelijk’ geeft een tiental schoolleiders nog andere antwoorden, waaronder 
‘boekbesprekingen’ en ‘spreekbeurten’. Ook wordt enkele malen verwezen naar onderwijs in 
mondelinge taalvaardigheid dat verweven is in andere lessen.  

Op scholen die (ook) zelf materiaal ontwikkelen voor het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid, zijn 
vooral individuele leerkrachten en gezamenlijke leerkrachten per bouw daarbij betrokken, zie Tabel 6.5. 
Voor deze tabel is een selectie gemaakt van de respondenten die voor Luisteren, Spreken en/of 
Gesprekken aangegeven hebben (ook) eigen materiaal te gebruiken (inclusief ‘anders, namelijk ...’). 
Desondanks gaf een respondent bij de vervolgvraag aan geen eigen materiaal te gebruiken. 
Respondenten konden meer dan één antwoord geven, waardoor de percentages in de tabel tot boven 
de 100 optellen. Slechts twee schoolleiders noemen nog een andere betrokkene 
(‘Montessorivereniging’ en ‘gemeentelijke welzijnsorganisaties’). 

Tabel 6.5 – Betrokkenheid teamleden bij de ontwikkeling van eigen les- en leermateriaal 

% 

N.v.t., geen eigen materiaal  3,6 
Individuele leerkracht 50,0 
Hele team 35,7 
Gezamenlijke leerkrachten per bouw 28,6 
Interne begeleider 35,7 
Taalcoördinator 21,4 
Taalontwikkelteam 10,7 
Externe ondersteuner 17,9 
Bovenschoolse begeleider 10,7 
Anders, namelijk...  14,3 

Totaal (n) 28 

Slechts een minderheid van de scholen heeft een eigen leerlijn voor Luisteren, Spreken of Gesprekken 
uitgewerkt (Tabel 6.6); verreweg de meeste scholen volgen de leerlijn(en) uit de taalmethode. Vier 
schoolleiders hebben bij ‘Anders, namelijk’ overigens wel genoteerd dat een eigen leerlijn in 
ontwikkeling is.  

Tabel 6.6 – Gebruik van leerlijnen voor Luisteren, Spreken en Gesprekken 

Luisteren Spreken Gesprekken 

Leerkrachten volgen leerlijn uit taalmethode 96,4 96,3 94,4 
Eigen leerlijn uitgewerkt per leerjaar 0,9 0,9 0,9 
Eigen leerlijn uitgewerkt per bouw 1,8 1,9 1,9 
Eigen leerlijn uitgewerkt voor hele school (doorgaande leerlijn) - - 0,9 
Anders, namelijk 0,9 0,9 1,9 

Totaal (n) 110 108 108 

Ter aanvulling op de informatie uit Tabel 6.6 is aan de schoolleiders ook gevraagd of er gewerkt wordt 
met afzonderlijke leerlijnen of een geïntegreerde leerlijn voor Luisteren, Spreken en Gesprekken 
(informatie niet in tabel). Van de 110 respondenten meldt ruim drie kwart (76,4 procent) dat het een 
geïntegreerde leerlijn betreft; de rest werkt met afzonderlijke leerlijnen (5,5 procent) of met een mix van 
afzonderlijke en geïntegreerde leerlijnen (14,5 procent). Het resterende deel (3,6 procent) verwijst 
slechts via ‘Anders, namelijk’ naar de taalmethode.  

Vorderingenregistratie, toetsen en gerichte ondersteuning 
In Tabel 6.7 is weergegeven of de vorderingen bij Luisteren, Spreken en Gesprekken van de leerlingen 
in groep 1 en 2 en in groep 3 tot en met 8 worden geregistreerd. Dit blijkt in de kleutergroepen vaker 
structureel te gebeuren dan in de hogere groepen. 
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Tabel 6.7 – Registratie vorderingen Luisteren, Spreken, Gesprekken; groep 1 & 2, groep 3 t/m 8 

 Groep 1 & 2 Groep 3 t/m 8 

Luisteren % % 
Nee 11,9 35,6 
Ja, incidenteel 22,0 36,5 
Ja, structureel 66,1 27,9 
Totaal (n) 109 104 

Spreken  % % 
Nee 12,7 32,1 
Ja, incidenteel 26,4 37,7 
Ja, structureel 60,9 30,2 
Totaal (n) 110 106 

Gesprekken % % 
Nee 19,0 38,2 
Ja, incidenteel 30,5 38,2 
Ja, structureel 50,5 23,5 
Totaal (n) 105 102 

 
 
Aan scholen die bij tenminste een van de drie onderdelen van mondelinge taalvaardigheid structureel 
de vorderingen registreren, is ook gevraagd welke toetsen ze daarbij gebruiken (Tabel 6.8).  
 
Per subdomein en groepencluster zijn in de tabel alleen de respondenten betrokken die hadden 
aangekruist dat ze de betreffende vorderingen registreren, ofschoon vervolgens een flink deel toch kiest 
voor het antwoord ‘niet van toepassing/geen toetsen’. Van belang is voorts dat de respondenten 
meerdere antwoorden konden geven, waardoor de percentages tot boven de 100 optellen. Uit de tabel 
is op te maken dat in groep 1 en 2 observaties van de groepsleerkracht het meest worden gebruikt voor 
het registreren van de vorderingen bij Spreken en Gesprekken; bij Luisteren worden ook vaak methode-
onafhankelijke toetsen afgenomen. In de hogere groepen zijn toetsen uit de (taal)methode en 
observaties van de groepsleerkracht de meest gebruikte manieren om vorderingen te registreren, voor 
zover dat gebeurt (zie ook de tabel hiervoor).  
 
Zestien schoolleiders hebben een aanvullende toelichting verstrekt onder ‘Anders, namelijk’. Deze had 
meestal betrekking op een specifieke diagnostische test of observatieprogramma (o.a. logopedietest, 
test risicolezers, dyslexiescreening, TAK-toets, KIJK! en Groeiwijzer). 
 
Tabel 6.8 – Toetsgebruik bij registratie vorderingen Luisteren, Spreken, Gesprekken; groep 1/2, 3 t/m 8 

 Groep 1 & 2 Groep 3 t/m 8 

Luisteren % % 
N.v.t./geen toetsen 7,8 25,0 
Toetsen uit de (taal)methode 19,5 58,9 
Methode-onafhankelijke toetsen (bijv. Cito) 48,1 33,9 
Zelf ontworpen toetsen 2,6 7,1 
Observaties door groepsleerkracht 83,1 50,0 
Observaties door taalcoördinator 5,2 8,9 
Anders, namelijk 15,6 8,9 
Totaal (n) 77 56 

Spreken  % % 
N.v.t./geen toetsen 11,1 22,4 
Toetsen uit de (taal)methode 19,4 50,0 
Methode-onafhankelijke toetsen (bijv. Cito) 27,8 25,9 
Zelf ontworpen toetsen 5,6 6,9 
Observaties door groepsleerkracht 87,5 58,6 
Observaties door taalcoördinator 8,3 8,6 
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Anders, namelijk 19,4 10,3 
Totaal (n) 72 58 

Gesprekken % % 
N.v.t./geen toetsen 16,4 29,1 
Toetsen uit de (taal)methode 16,4 54,5 
Methode-onafhankelijke toetsen (bijv. Cito) 25,4 21,8 
Zelf ontworpen toetsen 6,0 7,3 
Observaties door groepsleerkracht 86,6 52,7 
Observaties door taalcoördinator 7,5 7,3 
Anders, namelijk 14,9 9,1 
Totaal (n) 67 55 

 
Gerichte ondersteuning (incidenteel of structureel) om een achterstand op het gebied van Luisteren, 
Spreken en Gesprekken in te halen wordt op de meeste scholen wel ingezet, zie Tabel 6.9.  
 
Tabel 6.9 – Gerichte ondersteuning bij achterblijvende prestaties Luisteren, Spreken en Gesprekken; 
groep 1/2, groep 3 t/m 8 

 Groep 1 & 2 Groep 3 t/m 8 

Luisteren % % 
Nee 10,4 25,0 
Ja, incidenteel 36,8 55,8 
Ja, structureel 52,8 19,2 
Totaal (n) 106 104 

Spreken  % % 
Nee 4,5 19,6 
Ja, incidenteel 40,0 57,9 
Ja, structureel 55,5 22,4 
Totaal (n) 110 107 

Gesprekken % % 
Nee 13,6 23,5 
Ja, incidenteel 35,9 55,9 
Ja, structureel 50,5 20,6 
Totaal (n) 103 102 

 
Wie betrokken is bij deze gerichte ondersteuning en wat daarvan de aard is, zien we terug in Tabel 6.10. 
Respondenten konden meerdere antwoorden geven, waardoor de percentages tot boven de 100 
optellen. Circa dertig schoolleiders hebben bij ‘Anders, namelijk’ nog andere betrokkenen bij de gerichte 
ondersteuning genoemd, waaronder ambulante begeleiders, speciale- of ondersteuningsleerkrachten, 
onderwijsassistenten, remedial teachers, tutoren, NT2-specialisten, vrijwilligers, enzovoort. Ook werd 
er door negen schoolleiders aanvullende toelichting over de aard van de ondersteuning gegeven, 
waaronder opnieuw ambulante begeleiding en logopedie, maar ook pre-teaching, schakelklas en 
dergelijke.  
 
Tabel 6.10 – Betrokkenen bij en aard van gerichte ondersteuning bij achterblijvende prestaties 
Luisteren, Spreken en Gesprekken 

Betrokkenen % Aard van gerichte ondersteuning % 

Groepsleerkracht 89,8 Verlengde instructie 74,5 
Taalcoördinator 9,2 Extra oefening in groepjes 73,4 
Interne begeleider 69,4 Remedial Teaching 39,4 
Logopediste 65,3 Inzet extra oefenmateriaal 61,7 
Taalontwikkelteam 26,5 Aangepaste taken/opdrachten 43,6 
Anders, namelijk 74,5 Anders, namelijk 11,7 

Totaal (n) 98  94 
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6.3 Mondelinge taalvaardigheid in groep 8 
 

Tabel 6.11 laat zien hoe vaak Luisteren, Spreken en Gesprekken in het taalonderwijs in groep 8 gericht 
(in de vragenlijst als volgt toegelicht: ‘d.w.z. met vooraf geformuleerde doelen voor deze 
taalonderdelen’) aan de orde komen. Tachtig tot 90 procent van de schoolleiders geeft aan dat dit 
wekelijks of in ieder geval vaker dan eens per maand het geval is. Rechts in de tabel staat vermeld hoe 
vaak de drie subdomeinen gericht aan de orde komen bij andere vakken dan taal in groep 8. Circa 70 
procent van de scholen meldt ook hier dat dit wekelijks of meerdere keren per maand gebeurt. Er zijn 
weinig verschillen tussen de subdomeinen te zien. 
 
Tabel 6.11 – Frequentie van gerichte aandacht voor Luisteren, Spreken en Gesprekken in groep 8, in 
taalonderwijs en bij andere vakken 

 Bij taalonderwijs Bij andere vakken 

Luisteren % % 
Ten minste een keer per week 55,2 40,7 
Minder dan eens per week, vaker dan eens per maand 33,3 29,6 
Eens per maand 3,3 10,2 
Minder dan eens per maand, vaker dan eens per kwartaal 2,9 6,5 
Eens per kwartaal 1,0 0,9 
Minder dan eens per kwartaal 3,3 12,0 
Totaal (n) 105 108 

Spreken  % % 
Ten minste een keer per week 61,7 41,1 
Minder dan eens per week, vaker dan eens per maand 29,0 29,9 
Eens per maand 2,8 9,3 
Minder dan eens per maand, vaker dan eens per kwartaal 1,9 6,5 
Eens per kwartaal 1,9 1,9 
Minder dan eens per kwartaal 2,8 11,2 
Totaal (n) 107 107 

Gesprekken % % 
Ten minste een keer per week 54,3 38,9 
Minder dan eens per week, vaker dan eens per maand 34,3 29,6 
Eens per maand 5,7 12,0 
Minder dan eens per maand, vaker dan eens per kwartaal 1,9 6,5 
Eens per kwartaal - 0,9 
Minder dan eens per kwartaal 3,8 12,0 

Totaal (n) 105 108 

 
Ook hebben de schoolleiders ingevuld hoe vaak de leerkracht in groep 8 een aantal onderwijsactiviteiten 
met betrekking tot luisteren uitvoert met de leerlingen (Tabel 6.12). Het oefenen van de 
luistervaardigheid door naar teksten te luisteren en daarna vragen te stellen doet 30 procent van de 
leerkrachten vaak. Daarentegen laat slechts ongeveer 9 procent van de leerkrachten de leerlingen vaak 
naar een betoog luisteren om argumenten van de spreker te herkennen.  
 
De items uit Tabel 6.12 zijn overigens ook in 2007, in het kader van PPON, voorgelegd aan leerkrachten 
van groep 8. In het rapport daarover (Krom et al., 2011) is uitsluitend het percentage ‘Redelijk vaak’ 
gerapporteerd. Dit percentage is in Tabel 6.12 ook opgenomen (meest rechtse kolom) en is 
vergelijkbaar met de kolom ‘Vaak’ die de huidige peiling betreft. We constateren grote verschillen tussen 
beide metingen wat betreft de eerstgenoemde luisteractiviteit (‘luisterles’ met expliciete instructie) en de 
laatstgenoemde luisteractiviteit (naar betoog luisteren en dan deelnemen aan debat) in de tabel: veel 
meer leerkrachten in 2017 dan in 2007 ondernemen deze activiteiten vaak. Wel moet bedacht worden 
dat de vraag in 2017 door schoolleiders is beantwoord, in 2007 door leerkrachten. 
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Tabel 6.12 – Frequentie van onderwijsactiviteiten om luistervaardigheid te oefenen in groep 8 (n=105-
107); ter vergelijking in de meest rechtse kolom cijfers PPON 2007 

 Zelden* Soms* Vaak* Redelijk 
vaak 

2007** 

‘Luisterles’ waarin lln. expliciete instructie krijgen over hoe ze naar 
een gesproken tekst moeten luisteren 

36,8 43,4 19,8 4 

Naar teksten luisteren en daarna vragen stellen om na te gaan of lln. 
de luistertekst hebben begrepen 

26,4 43,4 30,2 30 

Naar teksten luisteren terwijl lln. aantekeningen maken om later het 
verhaal te kunnen navertellen 

37,1 42,9 20,0 21 

Naar teksten luisteren waarna lln. mondeling of schriftelijk een 
samenvatting moeten maken 

38,3 38,3 23,4 16 

Naar een betoog luisteren met het doel argumenten/stellingname van 
de spreker te herkennen 

30,2 61,3 8,5 7 

Naar opiniërende teksten/een betoog luisteren, aan de hand waarvan 
lln. vervolgens deelnemen aan een discussie/debat 

43,8 42,9 13,3 8 

* In de vragenlijst als volgt toegelicht: Zelden=nooit of hooguit eens per jaar/Soms=een paar keer per jaar/Vaak=een of meer keer 
per maand.  
** Het percentage in de kolom ‘2007’ betreft het aandeel leerkrachten in groep 8 dat in het PPON-onderzoek in 2007 ‘Redelijk 
vaak’ als antwoord gaf bij dezelfde items. ‘Redelijk vaak’ werd in de lijst nader toegelicht als ‘een of meer keer per maand’. 
 
In Tabel 6.13 is weergegeven hoe vaak de leerkracht in groep 8 de leerlingen spreektaken laat uitvoeren 
om bepaalde doelen te bereiken, volgens hun schoolleiders. Veel leerkrachten (81,5 procent) laten de 
leerlingen vaak spreektaken uitvoeren met als doel hun eigen mening of ervaring weer te geven. Met 
de onderste drie spreekdoelen in de tabel oefenen de meeste leerkrachten minder vaak. 
 
Tabel 6.13 – Frequentie van spreektaken t.b.v. bereiken bepaalde doelen in groep 8 (n=106-108) 

 Zelden* Soms* Vaak* Vaak 
2010** 

Informatie geven aan een of meer luisteraars 1,9 46,9 51,9 61 
Informatie krijgen van een of meer luisteraars 1,9 32,7 65,4 48 
Eigen ervaring, mening of voorkeur weergeven 1,9 16,7 81,5 70 
Luisteraar overtuigen 12,1 71,0 16,8 11 
Iets van de luisteraar gedaan krijgen 19,4 66,7 13,9 7 
Luisteraar vermaken 16,0 61,3 22,6 22 

* In de vragenlijst als volgt toegelicht: Zelden=nooit of hooguit eens per jaar/Soms=een paar keer per jaar/Vaak=een of meer keer 
per maand.  
** Het percentage in de kolom ‘2010’ betreft het aandeel leerkrachten in groep 8 dat in het PPON-onderzoek in 2010 ‘Vaak’ als 
antwoord gaf bij dezelfde items. ‘Vaak’ werd in die lijst niet nader toegelicht. 
 
De items uit Tabel 6.13 zijn in 2010 in het kader van PPON ook voorgelegd aan leerkrachten van groep 
8. In het rapport daarover (Krämer, Kuhlemeier, Knoop, Hemker, & Van Weerden, 2014) is uitsluitend 
het percentage ‘Vaak’ gerapporteerd. Dit percentage is in de tabel ook opgenomen (meest rechtse 
kolom) en kunnen we vergelijken met de kolom ‘Vaak’ van de huidige peiling. Er blijken wel wat 
verschuivingen op te treden tussen 2010 en 2017: er zijn minder leerkrachten in 2017 dan in 2010 die 
vaak spreektaken oefenen met als doel informatie te geven aan luisteraars, maar er zijn in 2017 juist 
meer leerkrachten dan in 2010 die vaak spreektaken oefenen met als doel informatie te krijgen, de eigen 
mening te geven, de luisteraar te overtuigen of iets van de luisteraar gedaan te krijgen. Ook hier geldt 
dat de vraag in 2017 door schoolleiders is beantwoord, in 2010 door leerkrachten. 
 
Tabel 6.14 laat zien hoe vaak de leerkrachten van groep 8 hun leerlingen een aantal gesprekstaken 
laten oefenen, naar inschatting van de schoolleiders. Hieruit blijkt dat op twee derde deel van de scholen 
de leerkrachten hun leerlingen vaak laten oefenen met het respecteren van de gespreksinbreng van 
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anderen, terwijl op bijna de helft van de scholen zelden geoefend wordt met het voeren van gesprekken 
met onbekenden. 
 
Tabel 6.14 – Frequentie van oefenen gesprekstaken in groep 8 (n=105-107) 

 Zelden* Soms* Vaak* 

Een gesprek leiden 20,6 62,6 16,8 
Zorgen voor goede beurtwisseling 14,2 42,5 43,4 
Correct ingrijpen als een gesprek vastloopt 34,3 40,0 25,7 
Adequaat gesprekken met onbekenden voeren 48,1 42,5 9,4 
Respecteren van inbreng van anderen in gesprek 4,7 28,0 67,3 

* In de vragenlijst als volgt toegelicht: Zelden=nooit of hooguit eens per jaar/Soms=een paar keer per jaar/Vaak=een of meer keer 
per maand.  
 
De schoolleiders hebben aangegeven hoe vaak de leerkracht in groep 8 de leerlingen opdrachten voor 
mondelinge taalvaardigheid laat uitvoeren met bepaalde gesprekspartners (Tabel 6.15). De vraag is 
gesteld zonder onderscheid te maken naar een specifiek subdomein (luisteren, spreken of gesprekken). 
We zien dat verreweg de meeste leerkrachten in groep 8 hun leerlingen vaak opdrachten voor 
mondelinge taalvaardigheid laten uitvoeren met hun klasgenoten. Ook met leerlingen van andere 
klassen wordt wel vaker geoefend. De meeste leerkrachten betrekken zelden onbekende volwassenen, 
leeftijdsgenoten en officiële instanties bij de opdrachten. 
 
Tabel 6.15 – Frequentie van opdrachten mondelinge taalvaardigheid met bepaalde gesprekspartners in 
groep 8 (n=103-107) 

 Zelden* Soms* Vaak* Soms + Vaak Soms + Vaak 
2010** 

Klasgenoten 0,9 18,7 80,4 99,1 100 
Leerlingen uit andere klassen 35,2 52,4 12,4 64,8 68 
Leerkrachten uit andere klassen 68,3 26,9 4,8 31,7 N.v.t. 
Familieleden, vrienden, bekenden 50,5 44,8 4,8 49,6 66 
Onbekende volwassenen 80,0 19,0 1,0 20,0 48 
Onbekende leeftijdsgenoten 86,8 12,3 0,9 13,2 35 
Officiële instanties 77,7 22,3 --- 22,3 39 

* In de vragenlijst als volgt toegelicht: Zelden=nooit of hooguit eens per jaar/Soms=een paar keer per jaar/Vaak=een of meer keer 
per maand. 
** Het percentage in de kolom ‘2010’ betreft het aandeel leerkrachten in groep 8 dat in het PPON-onderzoek in 2010 ‘Soms’ of 
‘Vaak’ als antwoord gaf bij deze items. ‘Soms’ en ‘Vaak’ werden in de lijst niet nader toegelicht. De onderste 3 items waren in 
2010 wezenlijk anders geformuleerd door de toevoeging ‘(Uzelf of leerlingen die spelen voor) ...’.  
N.v.t.: dit item is in 2010 niet voorgelegd. 
 
Zes van de zeven items uit Tabel 6.15 zijn in 2010 (PPON) ook voorgelegd aan leerkrachten van groep 
8, indertijd echter uitsluitend in relatie tot het subdomein Spreken. Bij de onderste drie items was de 
formulering in 2010 bovendien wezenlijk anders; ze werden namelijk steeds voorafgegaan door deze 
toevoeging tussen haakjes ‘(Uzelf of leerlingen die spelen voor)’.21 In het rapport over deze vraag 
(Krämer et al., 2014) is uitsluitend het percentage ‘Soms of vaak’ opgenomen. Dit percentage is in Tabel 
6.15 ook vermeld (meest rechtse kolom) en kunnen we vergelijken met de som van de kolommen ‘Soms’ 
en ‘Vaak’ van de huidige peiling. Daaruit blijkt dat de eerste twee items ongeveer dezelfde percentages 
opleveren in 2017 als in 2010 (toen alleen Spreken betreffend). In 2017 oefenen er minder leerkrachten 
(50 procent) soms of vaak met familieleden, vrienden of bekenden dan in 2010 (66 procent). De 
onderste drie items kunnen we sowieso niet goed vergelijken door het verschil in formulering.  
 

                                                      
18. De respondenten gaven in 2010 dus bijvoorbeeld antwoord op de vraag: ‘Hoe vaak komt het voor dat u uw leerlingen   

spreekopdrachten laat oefenen voor (uzelf of leerlingen die spelen voor) onbekende volwassenen?’ 
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Tabel 6.16 laat zien hoeveel onderwijstijd in groep 8 gericht is op het realiseren van leerdoelen voor 
mondelinge taalvaardigheid, in vergelijking tot andere taalonderdelen.  
 
Tabel 6.16 – Onderwijstijd in groep 8 voor andere taalonderdelen in verhouding tot mondelinge 
taalvaardigheid (mtv; n=106-107) 

Onderwijstijd voor … Evenveel als voor mtv Meer dan voor mtv Minder dan voor mtv 

Spelling 13,2 65,1 21,7 
Begrijpend lezen 10,4 68,9 20,8 
Woordenschat 35,2 47,6 17,1 
Schrijven (stellen) 51,9 20,8 27,4 

 
Twee derde deel van de schoolleiders geeft aan dat er in groep 8 aan spelling en begrijpend lezen meer 
onderwijstijd wordt besteed dan aan mondelinge taalvaardigheid, ruim 20 procent noteert echter het 
omgekeerde en de overige schoolleiders geven aan dat de onderwijstijd ongeveer gelijk is. 
Aan het onderdeel woordenschat wordt volgens bijna de helft van de schoolleiders in groep 8 meer 
onderwijstijd besteed dan aan mondelinge taalvaardigheid, 35 procent meent echter dat er ongeveer 
evenveel onderwijstijd voor is. Voor schrijven (stellen) is dat laatste ook het geval volgens de helft van 
de schoolleiders, de andere helft is echter verdeeld. 
 

6.4 Kenmerken school en team 
 
Beschrijving leerlingenpopulatie 
De schoolleiders hebben een schatting gegeven van het aandeel leerlingen op hun school van wie de 
dominante thuistaal Nederlands, een Nederlands dialect of streektaal, dan wel een niet-Nederlandse 
taal is (Tabel 6.17). Op de meeste scholen overheerst de populatie met een Nederlandse thuistaal, maar 
er zijn ook scholen met een hoog percentage leerlingen die thuis een streektaal of niet-Nederlandse 
thuistaal spreken. 
 
Tabel 6.17 – Typering leerlingenpopulatie school naar dominante thuistaal (n=106) 

Thuistaal Nederlands  
Gemiddeld 78,4% 
Minimum-maximum 1 - 100 
≥50% 86,8% 
 
Thuistaal streektaal/dialect 

 

Gemiddeld 10,4% 
Minimum/maximum 0 - 80 
≥50% 8,5% 
 
Thuistaal niet-Nederlands 

 

Gemiddeld 11,1% 
Minimum/maximum 0 - 95 
≥50% 7,5% 

 
Tevens hebben de schoolleiders aangegeven welk deel van de leerlingenpopulatie thuis in een taalrijke 
of taalarme situatie verkeert (Tabel 6.18). Daarin blijkt nogal wat variatie tussen de scholen. Bijna een 
derde deel van de scholen heeft meer dan 50 procent leerlingen met een uitgesproken taalrijke 
thuistaalsituatie, 14 procent heeft meer dan 50 procent leerlingen met een uitgesproken taalarme 
thuistaalsituatie.  
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Tabel 6.18 – Typering leerlingenpopulatie school naar taalrijkheid thuistaalsituatie (n=101) 

Met uitgesproken taalrijke thuistaalsituatie  
Gemiddeld 37,9% 
Minimum-maximum 0 - 100 
≥50% 30,7% 
 
Met uitgesproken taalarme thuistaalsituatie 

 

Gemiddeld 23,3% 
Minimum/maximum 0 - 97 
≥50% 13,9% 
 
Met gemiddelde thuistaalsituatie 

 

Gemiddeld 38,8% 
Minimum/maximum 0 - 99 
≥50% 40,6% 

 
Beschrijving team 
Tabel 6.19 toont het aantal leerkrachten op een school, het percentage mannelijke leerkrachten, 
academisch opgeleide leerkrachten en leerkrachten die nascholing op het gebied van mondelinge 
taalvaardigheid hebben gevolgd op de deelnemende scholen. Uit de nadere toelichting op deze 
nascholing wordt een grote variatie aan antwoorden gegeven, zoals ‘opleiding taalspecialist’ en 
‘opleiding tot taalcoördinator’. 
 
Tabel 6.19 – Samenstelling leerkrachtteam van de school (n=110) 
Aantal leerkrachten  
Gemiddeld 13,6 
Minimum-maximum 3 - 40 
 
Mannelijke leerkrachten 

 

Gemiddeld 10,9% 
Minimum/maximum 0 – 50% 
 
Leerkrachten met academische opleiding 

 

Gemiddeld 22,9% 
Minimum/maximum 0 – 100% 
 
Leerkrachten met nascholing m.b.t. mondelinge taalvaardigheid 

 

Gemiddeld 8,1% 
Minimum/maximum 0 – 100% 

 
Voorafgaand aan de vraag die in Tabel 6.20 is verwerkt, is in de schoolleiderslijst aan de respondenten 
gevraagd of ze voldoende zicht hebben op de mate waarin de leerkrachten beschikken over didactische 
competenties met betrekking tot het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Bijna 40 procent (n=41) 
van de schoolleiders gaf hierop een ontkennend antwoord en is doorverwezen naar de volgende vraag. 
Aan de rest is de volgende beschrijving voorgelegd van de vakdidactische leerkrachtcompetenties bij 
mondelinge taalvaardigheid: De leerkracht biedt onderwijs in mondelinge taalvaardigheid aan op basis 
van tevoren vastgestelde leerdoelen. De onderwijsactiviteiten sluiten goed aan bij de interesse van de 
leerlingen. De leerkracht stelt prikkelende vragen, waardoor de leerling wordt uitgedaagd om actief taal 
te gebruiken, en geeft gerichte feedback die past bij het niveau van de leerling. Daarna is gevraagd of 
ze hun leerkrachten willen indelen naar ontwikkelingsfase (Tabel 6.20). Deze schoolleiders geven aan 
dat de meeste leerkrachten in hun team zich in de toepassingsfase bevinden. 
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Tabel 6.20 – Typering leerkrachten naar competenties onderwijs mondelinge taalvaardigheid (n=68) 

Oriëntatiefase: brengt de beschreven competenties niet of incidenteel in de praktijk in de eigen klas   
Gemiddeld 24,7%  
Minimum-maximum 
 

0 – 100  

Toepassingsfase: brengt de beschreven competenties structureel in de praktijk in de eigen klas   
Gemiddeld 64,7%  
Minimum/maximum 
 

0 – 100  

Verbredingsfase: ondersteunt collega’s in andere groepen hierin   
Gemiddeld 10,7%  
Minimum/maximum 0 – 85  

 
Kenmerken schoolorganisatie  
Aan de respondenten is gevraagd de rol te typeren die zij als schoolleiding hebben ten aanzien van het 
mondelinge taalvaardigheidsonderwijs op de school (Tabel 6.21). Twee derde deel van hen geeft in dit 
opzicht leerkrachten de vrije hand, weliswaar binnen de kaders van het school- of taalbeleidsplan. 
 
Tabel 6.21 – Rol schoolleiding t.a.v. onderwijs mondelinge taalvaardigheid 

 % 

De schoolleiding bespreekt met elke leerkracht de manier waarop hij/zij het onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheid vormgeeft, brengt klassenbezoeken tijdens onderwijs in mondelinge taalvaardigheid 
en geeft inhoudelijke feedback 

7,3 

De schoolleiding geeft leerkrachten de gelegenheid en stimuleert ze om gezamenlijk (per bouw of 
de hele school) onderwijs in mondelinge taalvaardigheid te ontwikkelen en af te stemmen 

26,4 

De schoolleiding laat de leerkrachten vrij om het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid in hun  
eigen klas naar eigen inzicht in te richten, binnen de kaders van het taalbeleidsplan of schoolplan 

66,4 

Totaal (n) 110 

 
In Tabel 6.22 wordt weergegeven hoe vaak collega’s elkaar ondersteunen en samenwerken bij het 
onderwijs in mondelinge taalvaardigheid.  
 
Tabel 6.22 – Frequentie samenwerking onderwijs mondelinge taalvaardigheid (mtv; n=102-110) 

 Zelden* Soms* Vaak* 

Leerkrachten kijken bij elkaar in de klas tijdens onderwijs in mtv 68,2 30,9 0,9 
De schoolleiding brengt klassenbezoek tijdens onderwijs in mtv 38,5 59,6 1,8 
Leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van onderwijs in mtv 45,4 45,4 9,3 
De taalcoördinator ondersteunt leerkrachten bij onderwijs in mtv 62,7 33,3 3,9 

* In de vragenlijst als volgt toegelicht: Zelden=nooit of hooguit eens per jaar/Soms=een paar keer per jaar/Vaak=een of meer keer 
per maand.  
 
De schoolleiders hebben ook aangegeven hoe vaak thema’s met betrekking tot mondelinge 
taalvaardigheid in de teamvergadering ingebracht worden (Tabel 6.23). Geen van de genoemde 
thema’s wordt vaak besproken, maar prestaties op groeps- en schoolniveau en de kwaliteit van het 
onderwijs wel vaker dan de aanpak en de individuele vorderingen. 
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Tabel 6.23 – Frequentie thema’s mondelinge taalvaardigheid (mtv) op agenda teamvergadering (n=108) 

 Zelden* Soms* Vaak* 

Aanpak van het onderwijs in mtv 63,0 33,3 3,7 
Individuele vorderingen van de leerlingen bij mtv  56,5 39,8 3,7 
Prestaties voor mtv op groeps- en schoolniveau 48,1 50,0 1,9 
Kwaliteit van mtv-onderwijs (leerstofaanbod, leertijd, didactiek e.d.) 49,1 48,1 2,8 

* In de vragenlijst als volgt toegelicht: Zelden=nooit of hooguit eens per jaar/Soms=een paar keer per jaar/Vaak=een of meer keer 
per maand.  
 
Of en op welke wijze het schoolbestuur betrokken is bij het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid op 
de school is te zien in Tabel 6.24. Over het algemeen is deze betrokkenheid tamelijk beperkt. 
 
Tabel 6.24 – Betrokkenheid schoolbestuur bij onderwijs mondelinge taalvaardigheid (mtv; n=107) 

 Zeker niet Enigszins Zeker wel 

Het schoolbestuur bespreekt mtv-onderwijs met de school / de directeur 60,7 35,5 3,7 
Het schoolbestuur heeft een duidelijke visie op mtv-onderwijs 52,3 39,3 8,4 
Het schoolbestuur heeft zicht op kwaliteit van mtv-onderwijs van de school 49,5 43,0 7,5 

 
6.5 De mening van de schoolleider over mondelinge taalvaardigheid 

 
In het laatste deel van de vragenlijst heeft de schoolleider de gelegenheid gekregen de eigen mening 
te geven over het domein mondelinge taalvaardigheid; zowel in het algemeen als in relatie tot de eigen 
school. 
 
In Tabel 6.25 is weergeven in welke mate de schoolleiders belemmeringen ervaren met betrekking tot 
het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Een aantal van de genoemde belemmeringen wordt door 
een relatief groot aandeel schoolleiders ‘zeker wel’ ervaren; het gebrek aan geschikte toetsen springt 
er het meest uit.  
 
Tabel 6.25 – Ervaren belemmeringen m.b.t. onderwijs in mondelinge taalvaardigheid (n=106-109) 

 Zeker niet Enigszins Zeker wel 

Onvoldoende geschikte toetsen om vorderingen in beeld te brengen 19,8 43,4 36,8 
Grote niveauverschillen tussen leerlingen 22,9 47,7 29,4 
Onvoldoende zicht op de leerlijn 22,6 50,9 26,4 
Onderdeel Gesprekken krijgt weinig aandacht 33,9 45,9 20,2 
Taalmethode is te veel omvattend, lkr. slaan daarom soms lessen mtv over 39,6 42,5 17,9 
Lesactiviteiten zijn onvoldoende gekoppeld aan doelen 42,6 42,6 14,8 
Onvoldoende tijd op het lesrooster 39,3 52,3 8,4 
Landelijke doelen zijn hoog gegrepen 56,0 35,8 8,3 
Onvoldoende geschikt lesmateriaal/methode 47,7 44,9 7,5 
Leerlingen ontvangen onvoldoende feedback 44,4 48,1 7,4 
Leerkrachten hebben onvoldoende vakdidactische vaardigheden 62,3 35,8 1,9 

 
Ook hebben de schoolleiders in de vragenlijst aangegeven welk onderdeel van het mondelinge 
taalvaardigheidsonderwijs ze als eerste zouden willen aanpakken of verbeteren (Tabel 6.26). Sommige 
respondenten hebben bij deze vraag meerdere antwoorden aangestreept, waardoor de percentages 
optellen tot boven de 100 procent. De schoolleiders geven vooral aan de vakdidactische vaardigheden 
van de leerkrachten, het lesmateriaal, het formuleren van leerlijnen/leerdoelen, de opvattingen in het 
team over het belang van het mondelinge taalvaardigheidsonderwijs en het zicht op de leerlijn te willen 
verbeteren. 
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Tabel 6.26 – Onderdeel van het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid dat schoolleiders als eerste 
willen aanpakken of verbeteren (n=109) 

% 

Vakdidactische vaardigheden leerkrachten 38,5 
Opvattingen in team over belang 30,3 
Zicht op de leerlijn 26,6 
Lesmateriaal 25,7 
Formuleren van leerlijnen/leerdoelen 25,7 
Zicht op de prestaties van leerlingen 18,3 
Samenwerking tussen leerkrachten 17,4 
Leerstofaanbod 15,6 
Rol taalcoördinator 14,7 
Uitwerking in het taalbeleidsplan/schoolplan 14,7 
Plaats op het lesrooster 11,9 
Registratie leervorderingen 8,3 
Anders, namelijk: 1,8 

Men kreeg bij deze vraag ook de gelegenheid het antwoord verder toe te lichten en dat is uitgebreid 
gebeurd. Er werd onder meer opgemerkt dat het draagvlak in het team en de leerkracht het startpunt is 
voor verbetering, dat er gewerkt moet worden aan bewustwording en de leerlijnen en leerdoelen en dat 
vanuit de doelen en leerlijnen het onderwijs en de vaardigheden van de leerkracht verder vormgegeven 
moeten worden. Ook de inzet van een taalcoördinator wordt genoemd.  

Tot slot konden de schoolleiders aangeven op welk element van het mondelinge 
taalvaardigheidsonderwijs op hun school ze het meest trots zijn (Tabel 6.27). Doordat de respondenten 
soms meerdere antwoorden hebben aangestreept, tellen de percentages op tot meer dan 100 procent. 

Tabel 6.27 – Onderdeel van het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid waarop schoolleiders het 
meest trots zijn (n=105) 

% 

Vakdidactische vaardigheden leerkrachten 28,6 
Lesmateriaal 18,1 
Samenwerking tussen leerkrachten 17,1 
Opvattingen in team over belang 17,1 
Zicht op de prestaties van leerlingen 15,2 
Plaats op het lesrooster 14,3 
Leerstofaanbod 9,5 
Rol taalcoördinator 5,7 
Zicht op de leerlijn 4,8 
Uitwerking in het taalbeleidsplan/schoolplan 2,9 
Formuleren van leerlijnen/leerdoelen 2,9 
Registratie leervorderingen 1,0 
Anders, namelijk: 7,6 

Net als bij de verbeterpunten in Tabel 6.26 springen ook hier de vakdidactische vaardigheden van de 
leerkrachten er het meest uit. Ook in de aanvullende toelichting geven de schoolleiders veelvuldig aan 
trots te zijn op hun leerkrachten; in het bijzonder op hun vaardigheden en zicht op het aanbod voor en 
de prestaties van de leerlingen. Daarnaast vermeldt een aantal schoolleiders trots te zijn op de methode 
voor mondelinge taalvaardigheid en op de mondelinge taalvaardigheidsprestaties van hun leerlingen. 

6.6 Concluderend 

In voorgaande paragrafen is een beeld geschetst van het onderwijsaanbod op de scholen met 
betrekking tot het mondelinge taalvaardigheid onderwijs. Hieruit kan opgemaakt worden dat scholen in 
een groot aantal opzichten van elkaar verschillen wat betreft de manier waarop ze onderwijs in 
mondelinge taalvaardigheid aanbieden. Dat begint al bij de doelen voor mondelinge taalvaardigheid, die 
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op sommige scholen niet of nauwelijks en op andere scholen gedetailleerd zijn beschreven. De 
vakdidactische vaardigheden van de leerkrachten betreffende mondelinge taalvaardigheid vormen voor 
sommige schoolleiders het belangrijkste verbeterpunt, andere schoolleiders zijn hierop juist het meest 
trots. Er zijn echter ook veel overeenkomsten tussen de onderzochte scholen wat betreft hun 
onderwijsaanbod voor mondelinge taalvaardigheid. We zagen bijvoorbeeld dat de meeste scholen 
werken vanuit de bestaande taalmethode en wekelijks of in ieder geval vaker dan eens per maand 
gericht onderwijs geven in mondelinge taalvaardigheid. Daarbij geeft 70 procent van de scholen ook 
wekelijks of meerdere keren per maand gericht mondelinge taalvaardigheid onderwijs bij andere vakken.  
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7. Taalachtergrond van de leerlingen 
 

7.1 Inleiding 
 
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de leerlingenvragenlijst gepresenteerd. In totaal is 
door 2191 leerlingen een vragenlijst ingevuld. Niet alle leerlingen hebben de lijst volledig ingevuld, 
waardoor de respons per tabel kan variëren.  
 

7.2 Spreektaal in de omgeving 
 
De leerlingen hebben vragen beantwoord over de taal of talen die ze spreken en die tegen hen 
gesproken wordt door verschillende groepen. In Tabel 7.1 zien we welke taal/talen ze tegen hun beide 
ouders spreken en welke taal/talen de ouders tegen hen spreken. Het aandeel leerlingen in de 
steekproef dat met de ouders (ook) in een andere taal dan het Nederlands of een Nederlands 
dialect/streektaal communiceert ligt rond de 8 procent. De leerlingen konden in de vragenlijst toelichten 
welke andere taal het betreft. Relatief vaak noemden ze daarbij Engels, Turks en Marokkaans (Arabisch, 
Berber), maar ook heel veel andere talen komen voor. Dit geldt ook voor Tabel 7.2, 7.3 en 7.4. 
 
Tabel 7.1 – Spreektaal tussen leerlingen en ouders  

 Vader Moeder 

Leerlingen tegen ouders % % 
Nederlands 83,8 84,9 
Nederlands dialect/Fries 5,8 5,2 
Andere taal 3,5 3,7 
Nederlands + Nederlands dialect/Fries 1,5 0,8 
Nederlands + andere taal 3,3 4,7 
Overig* 0,1 0,0 
Kan ik niet invullen (n.v.t.) 1,8 0,7 
Totaal (n) 2173 2175 

Ouders tegen leerlingen % % 
Nederlands 80,1 82,5 
Nederlands dialect/Fries 8,0 6,2 
Andere taal 3,9 4,8 
Nederlands + Nederlands dialect/Fries 2,0 0,9 
Nederlands + andere taal 3,1 4,9 
Overig* 0,4 0,1 
Kan ik niet invullen (n.v.t.) 1,8 0,7 
Totaal (n) 2134 2145 

* Overig: combinatie van drie talen, waaronder altijd ook Nederlands en/of Nederlands dialect/Fries. 
 
Met familie buiten het kerngezin spreken de leerlingen vaker (ook) een andere taal dan Nederlands dan 
met de gezinsleden. Met hun beste vriend(in) spreekt juist meer dan 90 procent van de leerlingen 
uitsluitend Nederlands (Tabel 7.2). 
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Tabel 7.2 – Spreektaal met broers/zussen, andere familie** en beste vriend(in) 

 Broers/zussen Andere familie Beste vriend(in) 

 % % % 

Nederlands 83,8 75,7 91,3 
Nederlands dialect/Fries 4,9 7,2 4,8 
Andere taal 1,5 5,2 0,8 
Nederlands + Nederlands dialect/Fries 0,8 3,1 1,1 
Nederlands + andere taal 3,4 7,5 1,6 
Overig* 0,2 0,6 0,1 
Kan ik niet invullen (n.v.t.) 5,5 0,7 0,4 

Totaal (n) 2161 2163 2175 

* Overig: combinatie van drie talen, waaronder altijd ook Nederlands en/of Nederlands dialect/Fries. 
** In de vragenlijst toegelicht met: ‘Bijv. ooms en tantes, opa’s en oma’s, neven en nichten’. 
  
Aan de leerlingen is ook gevraagd welke taal ze het best en het liefst spreken, zie Tabel 7.3. De laatste 
vraag hebben de leerlingen waarschijnlijk op diverse manieren geïnterpreteerd. Veel meer leerlingen 
dan bij de voorafgaande vragen noteren hier ‘Engels’ bij hun nadere toelichting op de andere taal.  
 
Tabel 7.3 – Taal die de leerlingen het best en het liefst spreken 

 Het best Het liefst 

 % % 

Nederlands 90,9 81,4 
Nederlands dialect/Fries 3,8 7,6 
Andere taal 1,8 7,0 
Nederlands + Nederlands dialect/Fries 0,6 1,0 
Nederlands + andere taal 2,4 2,5 
Overig* 1,0 0,1 
Kan ik niet invullen (n.v.t.) 0,3 0,5 

Totaal (n) 2165 2092 

* Overig: combinatie van drie talen, waaronder altijd ook Nederlands en/of Nederlands dialect/Fries. 
 
De moedertaal en onderlinge spreektaal van de ouders van de leerlingen is wat vaker niet-Nederlands 
dan bij de leerlingen zelf (Tabel 7.4). 
 
Tabel 7.4 – Spreektaal van ouders onderling en moedertaal** ouders 

 Ouders onderling Moedertaal vader Moedertaal moeder 

 % % % 

Nederlands 76,4 70,5 73,0 
Nederlands dialect/Fries 8,3 13,1 11,9 
Andere taal 6,7 11,2 11,0 
Nederlands + Nederlands dialect/Fries 1,5 1,4 1,3 
Nederlands + andere taal 3,8 1,6 1,5 
Overig* 0,2 1,1 0,1 
Kan ik niet invullen (n.v.t.) 3,2 2,1 1,3 

Totaal (n) 2153 2147 2122 

* Overig: combinatie van drie talen, waaronder altijd ook Nederlands en/of Nederlands dialect/Fries. 
** In de vragenlijst als volgt toegelicht: ‘Moedertaal is de eerste taal die iemand leert in zijn of haar leven’. 
 
 
Tevens hebben de leerlingen beoordeeld hoe goed of slecht hun vader en moeder Nederlands spreken 
en verstaan (Tabel 7.5).  
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Tabel 7.5 – Oordeel leerlingen over hoe hun ouders Nederlands* spreken en verstaan  

 Vader Moeder 

 Spreken Verstaan Spreken Verstaan 

 % % % % 

Heel goed 80,1 82,6 83,8 86,2 
Nogal goed 15,3 13,6 12,1 11,0 
Nogal slecht 2,0 1,2 2,3 1,4 
Heel slecht 0,2 0,2 0,5 0,2 
Kan ik niet invullen (n.v.t.) 2,4 2,4 1,3 1,1 

Totaal (n) 2154 2142 2131 2146 

* In de vragenlijst is vermeld dat hiermee niet een Nederlands dialect of Fries worden bedoeld. 
 

7.3 Taalactiviteiten thuis 
 

De leerlingen kregen het verzoek om de voorafgaande week in gedachten te nemen – tenzij ze dan 
vakantie hadden, dan moesten ze verder terugdenken – en een aantal vragen in te vullen over de 
frequentie waarmee ze in die week thuis een aantal activiteiten ondernamen (Tabel 7.6).  
 
Tabel 7.6 – Frequentie taalactiviteiten thuis door de leerling, voorafgaande week (n=2147-2159) 

 Nooit 1 of 2x Vaker dan 2x  

Kijken naar televisieprogramma in het Nederlands 5,6 22,4 72,0  
Kijken naar televisieprogramma in andere taal, zonder ondertiteling 51,4 33,1 15,5  
Lezen van een boek voor je plezier (geen schoolboek) 27,0 38,6 34,5  
Kijken naar een filmpje/vlog op internet 5,4 17,7 76,8  
E-mailen, chatten of appen 8,4 17,9 73,4  
Informatie opzoeken op internet 15,1 56,8 28,1  

 
Dezelfde vraag kregen ze daarna nogmaals, dit keer betreffende activiteiten die ze in die week samen 
met één of beide ouders deden (Tabel 7.7). Uit de voorafgaande tabel bleek dat veel leerlingen vaak 
naar filmpjes en vlogs op internet kijken, maar zij bespreken deze zelden met hun ouders. Over school 
praten de meesten wel met hun ouders. 
 
Tabel 7.7 – Frequentie taalactiviteiten met ouders, voorafgaande week (n=2144-2154) 

  Nooit 1 of 2x Vaker dan 2x  

Samen naar een tv-programma kijken en erover praten 26,4 47,1 26,5  
Praten over iets dat in het nieuws was 21,0 53,3 25,7  
Samen een (woord-)spelletje spelen 43,9 43,0 13,2  
Praten over een filmpje/vlog op internet 63,1 28,4 8,5  
Praten over school 6,6 39,7 53,7  
Discussiëren over de regels waaraan ik me thuis moet houden  46,3 40,1 13,6  
Vertellen wat ik samen met mijn vriend(inn)en na school heb gedaan 20,1 48,8 31,2  
Praten over een boek dat ik aan het lezen was 62,4 29,2 8,5  

 
 
Tabel 7.8 laat zien of een aantal dingen die te maken hebben met taal bij de leerling thuis aanwezig 
zijn. Alleen het percentage ‘ja’ is vermeld; de andere twee antwoordmogelijkheden waren ‘nee’ en ‘weet 
ik niet’. Vrijwel elke leerling heeft thuis een computer, laptop of tablet, bij twee derde deel is er ook 
regelmatig een krant. 
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Tabel 7.8 – Aanwezigheid taaldragers thuis (n=2148-2164) 

 Ja  

Regelmatig een krant 67,8  
Regelmatig een tijdschrift 73,1  
Computer, laptop, IPad met internet 98,8  
Een atlas 40,3  
Een woordenboek 45,3  
Meer dan 50 boeken 56,2  
Een e-reader 30,8  
Een zakrekenmachine 48,8  
Een abonnement voor de bibliotheek 68,2  

 
 
In Tabel 7.9 wordt getoond hoe vaak de leerlingen hun ouders thuis een aantal taalactiviteiten zien of 
horen doen. Deze vraag was algemeen geformuleerd, niet in relatie tot een specifieke periode. Ook hier 
varieert de frequentie behoorlijk sterk met het type activiteit. Bijna de helft van de leerlingen ziet of hoort 
de ouders nooit over politiek of het nieuws discussiëren, een even grote groep ziet de ouders heel vaak 
brieven of e-mails schrijven. 
 
Tabel 7.9 – Frequentie waarmee leerlingen ouders thuis taalactiviteiten zien of horen doen (n=2144-
2154) 

 Bijna nooit Soms Heel vaak  

Lezen voor hun plezier 26,3 47,5 26,2  
Lezen voor het werk 31,0 40,7 28,3  
Schrijven voor het werk 25,5 38,0 36,5  
Schrijven van brieven of e-mails 9,2 41,8 48,9  
De krant of een tijdschrift lezen 16,5 44,8 38,7  
Kijken naar het tv-journaal 9,8 29,0 61,2  
Discussiëren over politiek of het nieuws 47,7 40,0 12,2  

 
7.4 Relatie met klasgenoten en de leerkracht 

 
In de leerlingenvragenlijst hebben de leerlingen een aantal stellingen beoordeeld over de relatie met 
hun klasgenoten en leerkracht (Tabel 7.10). Door een antwoord te kiezen, konden ze aangeven in welke 
mate de stelling klopte. In de tabellen hierna zijn de antwoorden 1 en 2 (‘klopt helemaal niet’ en ‘klopt 
niet’) en 4 en 5 (‘klopt’ en ‘klopt precies’) samengevoegd. Ook de gemiddelde schaalscores (zie 
Hoofdstuk 4) zijn in de tabel vermeld; uiteraard berekend voordat er antwoorden zijn samengevoegd en 
nadat de negatieve items zijn gespiegeld.  
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Tabel 7.10 – Oordeel leerlingen over de klas en de leerkracht (n=2120-2165) 

Jouw klas Klopt  
(helemaal)  
niet 

Klopt wel,  
soms niet 

Klopt 
(precies) 

 

Ik heb veel contact met mijn klasgenoten 1,9 15,5 82,5  
Ik zou liever in een andere klas zitten (-) 81,4 14,3 4,4  
Wij hebben een leuke klas 2,5 18,3 79,2  
Ik kan goed met mijn klasgenoten overweg 2,7 21,2 76,1  
In mijn klas voel ik mij soms alleen (-) 80,0 13,4 6,6  
Ik vind het leuk om met de kinderen in mijn klas om te gaan 1,9 14,4 83,7  
Gemiddelde score Relatie met klasgenoten: 4,23 (n=2165)  

Jouw juf of meester Klopt  
(helemaal) 
niet 

Klopt wel,  
soms niet 

Klopt 
(precies) 

 

De juf/meester weet meestal wel hoe ik me voel 9,5 37,3 53,2  
Ik kan met de juf/meester over problemen praten 8,1 23,7 68,2  
Als ik me ongelukkig voel, kan ik daar met de juf/meester over praten 12,8 25,0 62,2  
Ik voel me bij de juf/meester op mijn gemak 4,8 22,7 72,5  
De juf/meester begrijpt mij 4,6 27,7 67,7  
Ik heb een goed contact met de juf/meester 8,9 21,7 69,3  
Ik zou liever een andere juf/meester hebben (-) 83,2 12,6 4,2  
Gemiddelde score Relatie met leerkracht: 3,87 (n=2152)  

(-) negatief geformuleerd. 
 
De meeste leerlingen zijn behoorlijk te spreken over de relatie met de klasgenoten (gemiddeld 4,23 op 
een schaal van 1 tot 5). De relatie met de leerkracht komt iets minder gunstig uit de bus (gemiddeld 
3,87), maar nog steeds zijn de meeste leerlingen tevreden.  
 

7.5 Spreken in de klas 
 

Aan het slot van de vragenlijst hebben de leerlingen een aantal stellingen beoordeeld rond het ervaren 
spreekklimaat in de klas en hun eigen spreekvrijheid (Tabel 7.11). De antwoorden zijn op dezelfde 
manier samengevoegd als bij de vorige tabel. Zie voorts Hoofdstuk 4 voor de constructie van de schalen 
waarvan in de tabel hieronder de gemiddelden zijn opgenomen.  
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Tabel 7.11 – Oordeel leerlingen over het spreekklimaat in de klas en de eigen spreekvrijheid (n=2111-
2145) 

In jouw klas Klopt  
(helemaal) 

niet 

Klopt soms 
wel,  

soms niet 

Klopt 
(precies) 

In mijn klas luisteren de kinderen goed naar elkaar 11,2 55,5 33,3 
In mijn klas word je geplaagd of uitgelachen als je een andere mening hebt dan de 
meeste andere kinderen (-) 

72,5 21,6 5,9 

In mijn klas kan iedereen zeggen wat hij/zij van iets vindt 7,7 26,7 65,6 
Gemiddelde schaalscore Spreekklimaat klas: 3,7 (n=2133) 

Over jouzelf Klopt  
(helemaal) 

niet 

Klopt soms 
wel, soms 

niet 

Klopt  
(precies) 

Ik vind het moeilijk om hardop mijn mening te geven in de klas (-) 54,3 29,8 15,9 
Ik vind het leuk om in de klas woordgrapjes te maken 25,9 28,9 45,3 
Ik houd het liefst mijn mond als de klas een discussie of groepsgesprek voert (-) 46,4 33,9 19,7 
Ik weet meteen wat ik ga zeggen als de juf/meester vraagt wat de klas van iets vindt 17,3 69,1 30,8 
Ik vind het spannend om een spreekbeurt of presentatie te geven op school (-) 28,8 26,0 45,2 
Ik vind het leuk als we met de klas over iets moeten discussiëren 18,7 34,2 47,2 
Ik vind het moeilijk om aan de hele klas iets te vertellen (-) 46,5 33,5 20,0 
Ik laat het liefst andere kinderen iets vertellen in de klas (-) 33,7 38,3 28,0 
Gemiddelde schaalscore Spreekvrijheid 3,3 (n=2149) 

(-) negatief geformuleerd. 
 
 
Over het algemeen ervaren de leerlingen het spreekklimaat in de klas als redelijk veilig, maar niet zeer 
veilig (gemiddelde 3,7 op schaal van 1 tot 5). Wat betreft het vrij spreken in de klas ligt het gemiddelde 
nog iets lager (3,3). Het geven van een spreekbeurt of presentatie is voor veel leerlingen spannend. 
 

7.6 Concluderend 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de leerlingenvragenlijst beschreven. We hebben gezien welke 
spreektaal de onderzochte leerlingen gebruiken in hun naaste omgeving, hoe taalrijk of taalarm hun 
gezinssituatie is, welke relatie ze hebben met hun klasgenoten en leerkracht en hoe spreekveilig ze zich 
voelen in de klas. Dezelfde kenmerken keren terug in het volgende hoofdstuk, waarin we verslag doen 
van de uitgevoerde multilevel analyses ter beantwoording van de onderzoeksvraag naar de samenhang 
tussen leerlingkenmerken en de resultaten op de toetsen Luisteren, Spreken en Gesprekken.  
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8. De relatie tussen prestaties en kenmerken van scholen en
leerlingen

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk onderzoeken we de relatie tussen de prestaties van de leerlingen op de toetsen 
Luisteren, Spreken en Gesprekken en de verzamelde leerling- en schoolkenmerken. Hiermee worden 
de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

Onderzoeksvragen 
- Welke verschillen in prestaties zijn er tussen leerlingen naar de achtergrondkenmerken

geslacht, leeftijd, formatiegewicht (als basis voor bekostiging), thuistaalsituatie
(taalrijk/taalarm en thuistaal) en aantal jaar in Nederland (<4 jaar vs. overig)?

- In hoeverre hangen de verschillen in leerlingprestaties samen met achtergrondkenmerken
van de deelnemende scholen (formatiegewicht, onderwijsconcept en stedelijkheid)?

De beantwoording van deze onderzoekvragen gebeurt in een aantal stappen. In paragraaf 8.2 en 8.3 
beschrijven we hoe de prestaties verschillen per leerlingkenmerk respectievelijk per schoolkenmerk. In 
paragraaf 8.4 komt vervolgens aan de orde wat de gezamenlijke bijdrage van de school- en 
leerlingkenmerken aan de vaardigheidsscores voor Luisteren, Spreken en Gesprekken is. Bij de 
presentatie van de bivariate verbanden wordt een groot gedeelte van de leerling- en schoolkenmerken 
meegenomen. Niet al deze verbanden zijn vervolgens in de multilevel analyses opgenomen; in overleg 
met de opdrachtgever is een selectie gemaakt op basis van theoretische en analyse-technische 
overwegingen.  

8.2 De samenhang van de prestaties met leerlingkenmerken 

8.2.1 Achtergrondkenmerken leerlingen 

Tabel 8.1 laat zien in welke mate de prestaties voor Luisteren, Spreken en Gesprekken variëren met de 
achtergrondkenmerken van de leerlingen. Waar het categorische variabelen met meer dan twee 
categorieën betreft, zijn de gemiddelde vaardigheidsscores per categorie vermeld, en daaronder de 
toetsingsconclusie wat betreft significantie van het verschil in gemiddelden. Bij de dichotome en 
continue variabelen is de correlatie (Pearson’s R) weergegeven en eveneens de conclusie van de 
significantietoets. Een positieve correlatie betekent hier: hoe hoger de waarde van de variabele, hoe 
hoger de score op de vaardigheidstoets. Bij een negatieve correlatie geldt het omgekeerde.  

Vrijwel alle leerlingkenmerken in de tabel hangen significant of sterk significant samen met de prestaties. 
De trend die we zien is dat meisjes, leerlingen zonder gewicht, jongere leerlingen, leerlingen wiens 
ouders beiden in Nederland zijn geboren, leerlingen met hoger opgeleide ouders en leerlingen met een 
hoger VO-advies gemiddeld betere resultaten behalen op de toetsen voor mondelinge taalvaardigheid 
dan jongens, gewichtenleerlingen, oudere leerlingen, leerlingen van wie ten minste één ouder in het 
buitenland is geboren, leerlingen met lager opgeleide ouders en leerlingen met een lager VO-advies. 
Overigens geldt de gunstigere positie van meisjes ten opzichte van jongens niet voor Luisteren. In de 
tabel zijn alleen de bivariate relaties tussen elk van de achtergrondkenmerken afzonderlijk en de 
prestaties weergegeven; later in dit hoofdstuk onderzoeken we de gezamenlijke bijdragen. De 
significantietoetsing bij de variabelen met meerdere categorieën (zoals leerlinggewicht) geeft aan dat er 
een significant verschil is tussen de groepen, maar identificeert niet tussen welke categorieën deze 
significante afwijking is.  
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N.B. Niet in Tabel 8.1 opgenomen is het leerlingkenmerk ‘Verblijfsduur in Nederland’, ofschoon 
het wel een van de onderzoeksvragen van de Inspectie was hoe dit kenmerk samenhangt met 
de prestaties. Er zijn echter maar 31 leerlingen in het hele onderzoek die niet in Nederland 
geboren zijn én van wie de verblijfsduur bekend is. Van hen zijn er twaalf korter dan vier jaar in 
Nederland, negentien langer dan vier jaar. Het verschil in mondelinge taalvaardigheid tussen 
deze twee groepen is groot en significant wat betreft Luisteren (p<0,01) en Spreken (p<0,05), 
maar niet bij Gesprekken. Gezien de kleine aantallen is deze bevinding echter minder relevant.  

 
Tabel 8.1 – Samenhang tussen achtergrondkenmerken leerlingen en scores voor mondelinge 
taalvaardigheid  

 Luisteren Spreken Gesprekken  

Geslacht=jongen     
Pearson’s R -,020 -,156 -,122  

Toetsingsconclusie 0 ** **  

Leerlinggewicht 
0,0 
0,3 
1,2 

Toetsingsconclusie 

 
252,2 
235,8 
214,3 

** 

 
251,7 
239,6 
229,4 

** 

 
250,6 
248,9 
229,2 

* 

 

Leeftijd in maanden 
Pearson’s R 

Toetsingsconclusie 
 

 
-0.14 

** 

 
-0.11 

** 

 
-0.08 

** 

 

Geboorteland beide ouders=Nederland     

Pearson’s R 
Toetsingsconclusie 

,112 
** 

,061 
* 

,079 
** 

 

Hoogste opleiding in gezin     
Zeer laag 214,3 229,1 227,9  
Laag 235,8 239,6 248,9  
Middelbaar 244,0 246,1 249,3  
Hoog 261,2 253,5 254,4  

Toetsingsconclusie ** ** *  

     Opleiding onbekend1 249,5 256,9 246,3  

VO-advies     
PRO, PRO/BBL, BBL 
BBL/KBL, KBL, KBL/(G)TL 
(G)TL 
(G)TL/HAVO 
HAVO 
HAVO/VWO 
VWO 

Toetsingsconclusie 

198,8 
221,3 
241,1 
250,2 
261,6 
270,6 
285,2 

** 

226,3 
234,3 
246,0 
259,9 
254,1 
261,7 
266,5 

** 

225,9 
243,6 
242,3 
255,1 
253,1 
254,3 
266,4 

** 

 

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; 0=niet significant.  

1 In de significantietoets zijn leerlingen met ontbrekende waarden steeds buiten beschouwing gelaten. Bij Hoogste opleiding in 
gezin is dit een zeer grote groep (22 procent), daarom zijn wel de gemiddelde prestaties vermeld. 
 

8.2.2 Taalkenmerken leerlingen 
 
Tabel 8.2 toont de relatie tussen de leerlingprestaties en de taalachtergrond van de leerlingen, in kaart 
gebracht met de leerlingenvragenlijst. Daarbij zijn - ook ter voorbereiding op de multilevel analyses die 
in paragraaf 8.4 worden beschreven – veel van de oorspronkelijke gegevens gecomprimeerd en/of 
samengevoegd. Dat levert grotendeels continue variabelen op, waarvan in de tabel de correlaties met 
de vaardigheidsscores zijn vermeld (Pearson’s R). Waar nodig bevatten de voetnoten meer uitleg over 
de geconstrueerde variabelen.  
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De mondelinge taalvaardigheidsscores hangen vrij sterk samen met de aanwezige taaldragers thuis en 
de spreekvrijheid die de leerlingen ervaren. De meeste overige taalkenmerken correleren significant, 
maar niet altijd even relevant met de prestaties. Leerlingen met een andere thuistaal scoren significant 
lager op de toetsen dan overige leerlingen, maar het verschil is alleen bij Luisteren en Spreken 
significant. 
 

Tabel 8.2 – Samenhang tussen taalachtergrond leerlingen en scores voor mondelinge taalvaardigheid 

 Luisteren Spreken Gesprekken  

Thuistaal1 
Nederlands 
Nederlands dialect/Fries 

 
253,7 
245,7 

 
252,0 
249,4 

 
251,7 
246,9 

 

Andere taal 229,6 241,4 243,5  
Toetsingsconclusie ** * 0  

Taalactiviteiten thuis2 
Pearson’s R 

Toetsingsconclusie 

 
,093 

** 

 
,064 

* 

 
,091 

** 

 

Taalactiviteiten met ouders3 
Pearson’s R 

Toetsingsconclusie 

 
,037 

0 

 
,083 

** 

 
,108 

** 

 

Aanwezigheid taaldragers4     
Pearson’s R ,232 ,111 ,091  

Toetsingsconclusie ** ** **  

Taalactiviteiten ouders5 
Pearson’s R 

Toetsingsconclusie 

 
,180 

** 

 
,062 

* 

 
,071 

** 

 

Relatie met klasgenoten6     
Pearson’s R ,044 ,028 ,077  

Toetsingsconclusie * 0 **  

Relatie met leerkracht6 
Pearson’s R 

Toetsingsconclusie 

 
-,003 

0 

 
,070 

* 

 
,112 

** 

 

Spreekklimaat klas6 
Pearson’s R 

Toetsingsconclusie 

 
,089 

** 

 
,001 

0 

 
,070 

* 

 

Spreekvrijheid6 
Pearson’s R 

Toetsingsconclusie 

 
,156 

** 

 
,138 

** 

 
,217 

** 

 

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; 0=niet significant. 
1  Gecombineerde variabele o.b.v. de spreektaal die beide ouders tegen de leerling gebruiken. Bepalend is de aangekruiste taal 

met de grootste afstand tot het Nederlands. Als ouder 1 Nederlands spreekt tegen de leerling en ouder 2 een Nederlands 
dialect, is de leerling ingedeeld bij ‘Nederlands dialect/Fries’; als ouder 1 Fries spreekt tegen de leerling en ouder 2 een andere 
taal, is de leerling ingedeeld bij ‘Andere taal’, etc. 

2  De oorspronkelijke vraag bestond uit 6 items met 3 antwoordcategorieën: 1 (nooit), 2 (1 of 2x) en 3 (vaker dan 2x). Deze 
scores zijn opgeteld, de waarde van de nieuwe variabele varieert in principe van 6 tot 18.  

3  De oorspronkelijke vraag bestond uit 8 items met 3 antwoordcategorieën: 1 (nooit), 2 (1 of 2x) en 3 (vaker dan 2x). Deze 
scores zijn opgeteld, de waarde van de nieuwe variabele varieert in principe van 8 tot 24. 

4  De oorspronkelijke vraag bestond uit 9 items met 3 antwoordcategorieën 1 (nee), 2 (ja) en 3 (weet ik niet). Het aantal keren 
2 (ja) is opgeteld, de waarde van de nieuwe variabele varieert in principe van 0 tot 9. 

5  De oorspronkelijke vraag bestond uit 7 items met 3 antwoordcategorieën: 1 ((bijna) nooit), 2 (soms) en 3 (vaak). Deze scores 
zijn opgeteld, de waarde van de nieuwe variabele varieert in principe van 7 tot 21.  

6 Van de losse items (stellingen) zijn schalen gemaakt door de scores van de leerlingen (variërend van 1=klopt helemaal niet 
tot 5=klopt precies) te middelen, na spiegeling van de negatief geformuleerde items. De betrouwbaarheid van de schalen in 
de tabel is resp. 0,81, 0,88, 0,64 en 0,78. Zie ook Hoofdstuk 3. 
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8.3 De samenhang van de prestaties met schoolkenmerken 
 

8.3.1 Achtergrondkenmerken en samenstelling leerlingenpopulatie van scholen 
 
Tabel 8.3 laat zien in welke mate de prestaties voor Luisteren, Spreken en Gesprekken variëren met 
een aantal achtergrondkenmerken van de scholen. De variabele Toezichtarrangement is buiten 
beschouwing gelaten, aangezien deze nauwelijks varieert tussen de scholen (zie Tabel 3.1). 
Schoolgrootte is relevant bij Spreken en Gesprekken, maar niet bij Luisteren; en denominatie is relevant 
bij Luisteren en Spreken, maar niet bij Gesprekken. Er bleek ook geen verschil in verdeling of in 
gemiddelden op de variabelen wanneer deze gewogen of ongewogen voor de verhouding van het aantal 
onderzochte leerlingen ten opzichte van het totale aantal leerlingen in groep 8 op een school werden 
meegenomen. Stedelijkheid vertoont alleen samenhang met de scores voor Gesprekken en Regio 
alleen met de score voor Spreken. 
 
Tabel 8.3 – Samenhang tussen achtergrondkenmerken school en scores voor mondelinge 
taalvaardigheid 
 Luisteren Spreken Gesprekken  

Schoolgrootte     
1-100 252,0 240,1 258,6  
101-200 249,6 247,9 240,1  
201-300 248,8 253,6 257,8  
301-400 253,0 269,6 263,0  
>400 250,5 239,3 235,5  

Toetsingsconclusie 0 ** **  

Stedelijkheid     
Niet stedelijk 251,5 247,3 256,3  
Weinig stedelijk 247,2 248,6 250,2  
Matig stedelijk 252,4 249,3 235,1  
Sterk stedelijk 251,4 253,6 253,3  
Zeer sterk stedelijk 250,5 249,2 256,2  

Toetsingsconclusie 0 0 **  

Denominatie     
Openbaar 246,2 248,6 251,5  
Rooms-Katholiek 244,8 255,6 248,1  
Protestants-Christelijk 255,3 247,8 248,3  
Overig 256,9 250,3 252,5  

Toetsingsconclusie ** * 0  

Regio     
Noord 247,8 244,8 245,2  
Oost 252,5 250,1 247,9  
Midden 245,4 259,8 254,9  
Zuid 249,4 246,0 251,9  

Toetsingsconclusie 0 ** 0  

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; 0=niet significant.  

 
Tabel 8.4 heeft betrekking op de samenhang van de taalvaardigheidsscores met de variabelen die 
verwijzen naar de samenstelling van de leerlingenpopulatie in de school of de groep 8 waarin het 
peilingsonderzoek is afgenomen. Afgezien van het percentage gewichtenleerlingen op school (zie Tabel 
3.1) zijn deze variabelen geconstrueerd met behulp van gegevens uit de schoolleiderslijst of de 
individuele leerlingengegevens; zie ook de voetnoten.  
De samenstelling van de leerlingenpopulatie vertoont vooral samenhang met de prestaties voor 
Luisteren: hoe kansarmer de populatie, hoe lager die prestaties. Dat geldt echter niet of veel minder bij 
de prestaties voor Spreken en Gesprekken.  
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Tabel 8.4 – Samenhang tussen kenmerken leerlingenpopulatie school/groep en scores voor mondelinge 
taalvaardigheid 

 Luisteren 
% 

Spreken 
% 

Gesprekken 
% 

 

Gewichtenleerlingen op school     
0% 263,2 253,4 239,8  
Max. 10% 253,6 249,9 249,3  
10-25% 239,1 252,1 256,0  
>25% 233,7 241,4 247,2  

Toetsingsconclusie ** 0 *  

Leerlingen Nederlandse thuistaal op school1     
Pearson’s R ,111 ,024 ,050  

Toetsingsconclusie ** 0 0  

Leerlingen taalrijke thuistaalsituatie op school2     
Pearson’s R ,125 ,085 -,018  

Toetsingsconclusie ** ** 0  

Leerlingen taalarme thuistaalsituatie op school2     
Pearson’s R -,139 -,055 ,053  

Toetsingsconclusie ** 0 0  

Gewichtenleerlingen in groep 83     
Pearson’s R  -,144 -,049 ,042  

Toetsingsconclusie ** 0 0  

Leerlingen andere thuistaal in groep 84     
Pearson’s R  -,111 -,029 -,004  

Toetsingsconclusie ** 0 0  

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; 0=niet significant.  

1 Incl. Nl. dialect/Fries. Dit is een optelling van de antwoorden op vraag 20a+20b in de schoolleiderslijst (zie Tabel 6.17). 
2 Deze variabelen verwijzen naar de antwoorden op vraag 21a resp. 21b in de schoolleiderslijst (zie Tabel 6.18). 
3 Deze variabele is geconstrueerd m.b.v. de leerlingvariabele Leerlinggewicht (zie Tabel 3.2). 
4 Deze variabele is geconstrueerd m.b.v. de leerlingvariabele Thuistaal (zie Tabel 8.2). 
 

8.3.2 Onderwijsaanbod mondelinge taalvaardigheid 
 
In deze paragraaf staat de samenhang centraal van de prestaties mondelinge taalvaardigheid met het 
onderwijsaanbod mondelinge taalvaardigheid. Informatie daarover is verzameld met de 
schoolleidersvragenlijst, zie ook Hoofdstuk 6. Voor deze paragraaf is in overleg met de opdrachtgever 
een selectie gemaakt van variabelen uit deze lijst – of nieuw geconstrueerde variabelen die daaruit zijn 
voortgekomen - waarvan een samenhang met prestaties zou kunnen worden verondersteld. De 
voetnoten onder de tabellen geven meer uitleg over deze variabelen. Niet betrokken in de selectie zijn 
variabelen die hoofdzakelijk zijn verzameld om de situatie op de scholen in beeld te brengen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor vragen over het aanbod in de kleutergroepen en de ervaren belemmeringen of 
verbeterpunten in mondelinge taalvaardigheidsonderwijs. 
 
Mondelinge taalvaardigheid in de hele school 
Tabel 8.5 betreft de variabelen die in Deel 1 van de schoolleidersvragenlijst (zie paragraaf 6.2) zijn 
verzameld. Van belang om te vermelden hier is dat als een onderwijsaanbodvariabele voor Luisteren, 
Spreken en Gesprekken afzonderlijk is bevraagd, in de tabel alleen de samenhang met de betreffende 
vaardigheidsscore is opgenomen.  
 
Voorbeeld: Tabel 8.5 bevat de variabele ‘Gebruik zelf uitgewerkte leerlijn’ die de waarde 0 (nee) of 1 
(ja) kan aannemen. Eigenlijk is hier sprake van drie variabelen die verwijzen naar het gebruik van een 
zelf uitgewerkte leerlijn bij a) Luisteren, b) Spreken en c) Gesprekken. Variabele a is alleen getoetst op 
samenhang met de score Luisteren, variabele b alleen op samenhang met Spreken, enz. Bij de 
voetnoten onder de tabel is dit aangeduid met ‘per subdomein’. 
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Tabel 8.5 – Samenhang tussen kenmerken onderwijsaanbod hele school en scores voor mondelinge 
taalvaardigheid 

 Luisteren Spreken Gesprekken  

Plaats mtv in taalbeleids-/schoolplan     
Niet expliciet genoemd 257,0 255,6 254,6  
Globaal beschreven 247,4 250,0 247,3  
Gedetailleerd beschreven 242,7 230,3 250,5  

Toetsingsconclusie ** ** 0  

% van de totale tijd taalonderwijs voor mtv     
Pearson’s R -,030 ,087 -,065  

Toetsingsconclusie 0 ** *  

Gebruik zelf ontwikkeld materiaal=ja1     
Pearson’s R -,047 ,014 ,054  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

Gebruik zelf uitgewerkte leerlijn=ja2     
Pearson’s R -,011 ,037 ,023  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

Registratie vorderingen=ja3     
Pearson’s R  -,026 ,091 -,015  

Toetsingsconclusie 0 ** 0  

Gebruik toetsen groep 3 t/m 8=ja4     
Pearson’s R  ,015 ,021 -,027  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

Gebruik observaties groep 3 t/m 8=ja5     
Pearson’s R -,029 ,028 ,001  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

Gerichte ondersteuning achterblijvers groep 3 t/m 8=ja3     
Pearson’s R  -,037 -,030 -,006  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; 0=niet significant.  

1 Dichotomie per subdomein met 0=Nee (vooral taalmethode) en 1=Ja (vooral zelf ontwikkeld materiaal/beide evenveel). 
2 Dichotomie per subdomein met 0=Nee (uit taalmethode) en 1=Ja (uitgewerkt per leerjaar, bouw of school). 
3 Dichotomie per subdomein met 0=Nee en 1=Ja, incidenteel of structureel. 
4 Dichotomie per subdomein met 0=Geen toetsen en 1=Toetsen uit taalmethode + Onafhankelijke toetsen + Zelf ontworpen 
toetsen. 
5 Dichotomie per subdomein met 0=Geen observaties en 1=Observaties door groepsleerkracht + door taalcoördinator. 
 

 
De meeste variabelen in Tabel 8.5 vertonen geen samenhang van betekenis met de scores voor 
mondelinge taalvaardigheid. Slechts een enkele keer is dat wel het geval; niet altijd in de verwachte 
richting. Zo scoren leerlingen op scholen die de doelen voor mondelinge taalvaardigheid gedetailleerd 
hebben beschreven, significant lager op de toetsen voor Luisteren en Spreken dan leerlingen op scholen 
waar mondelinge taalvaardigheid niet expliciet wordt genoemd in het taalbeleidsplan. Overigens geeft 
de significantietoetsing geen causaal verband weer en zou een verklaring voor dit resultaat kunnen zijn 
dat scholen waarvan leerlingen minder hoog scoren het mondelinge taalvaardigheidsonderwijs juist 
meer aandacht geven.  
 
Mondelinge taalvaardigheid in groep 8 
Tabel 8.6 heeft betrekking op de variabelen die in Deel 2 van de schoolleidersvragenlijst (zie paragraaf 
6.3) zijn verzameld. Ook hier geldt dat als een onderwijsaanbodvariabele voor Luisteren, Spreken en 
Gesprekken afzonderlijk is bevraagd, in de tabel alleen de samenhang met de betreffende 
vaardigheidsscore is opgenomen.  
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In de tabel blijkt dat alleen de frequentie van het oefenen van Luisteractiviteiten in groep 8 significant 
samenhangt met de desbetreffende mondelinge taalvaardigheidsscore. 
 
Tabel 8.6 – Samenhang tussen kenmerken onderwijsaanbod in groep 8 en scores voor mondelinge 
taalvaardigheid 

 Luisteren Spreken Gesprekken  

Frequentie aandacht voor domein bij taalonderwijs     
Minstens eens per week 250,9 249,6 249,2  
Vaker dan eens per maand 247,5 247,7 252,7  
Minder vaak 247,5 261,6 248,5  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

Frequentie aandacht voor domein bij andere vakken     
Minstens eens per week 248,9 250,9 246,5  
Vaker dan eens per maand 250,6 249,2 250,9  
Minder vaak 249,4 249,7 253,6  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

Aantal x (soms/vaak) Luisteractiviteiten oefenen1     
Pearson’s R ,059    

Toetsingsconclusie *    

Aantal x (soms/vaak) Spreektaken oefenen2     
Pearson’s R  ,054   

Toetsingsconclusie  0   

Aantal x (soms/vaak) Gesprekstaken oefenen3     
Pearson’s R   -,010  

Toetsingsconclusie   0  

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; 0=niet significant.  

1 Optelling van aantal keren ‘Soms‘ en ‘Vaak’ bij vraag naar frequentie waarin leerkracht 6 typen luisteractiviteiten oefent. 
2 Optelling van aantal keren ‘Soms‘ en ‘Vaak’ bij vraag naar frequentie waarin leerkracht 6 typen spreektaken oefent. 
3 Optelling van aantal keren Soms‘ en ‘Vaak’ bij vraag naar frequentie waarin leerkracht 5 typen gesprektaken oefent. 
 
Kenmerken team en schoolorganisatie  
In Tabel 8.7 staat Deel 3 van de schoolleidersvragenlijst centraal, waarin kenmerken van het team zijn 
verzameld en in kaart is gebracht hoeveel aandacht er op school is voor mondelinge taalvaardigheid 
(zie paragraaf 6.4). Deze tabel bevat geen variabelen die op Luisteren, Spreken en Gesprekken 
afzonderlijk betrekking hebben. Zie ook de voetnoten onder de tabel. 
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Tabel 8.7 – Samenhang tussen kenmerken schoolorganisatie en scores voor mondelinge 
taalvaardigheid 
 Luisteren Spreken Gesprekken  

Percentage mannelijke leerkrachten     
Pearson’s R -,043 -,030 -,004  

Toetsingsconclusie 0 0 0  

Percentage academisch opgeleide leerkrachten     
Pearson’s R -,004 -,080 ,055  

Toetsingsconclusie 0 ** 0  

Percentage leerkrachten met nascholing in mtv     
Pearson’s R -,085 ,096 ,030  

Toetsingsconclusie ** ** 0  

Aantal x (soms/vaak) interne ondersteuning1     
Pearson’s R -,044 -,050 -,068  

Toetsingsconclusie 0 0 *  

Aantal x (soms/vaak) mtv-zaken op agenda team2     
Pearson’s R -,056 -,016 -,044  

Toetsingsconclusie * 0 0  

Aantal x (enigszins/zeker wel) schoolbestuur betrokken3      
Pearson’s R -,014 -,070 -,041  

Toetsingsconclusie 0 * 0  

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; 0=niet significant.  

1 Optelling van aantal keren ‘Soms‘ en ‘Vaak’ bij vraag naar frequentie interne ondersteuning/samenwerking op school (vraag 25). 
2 Optelling van aantal keren ‘Soms‘ en ‘Vaak’ bij vraag naar frequentie mtv-zaken op agenda teamvergadering (vraag 26). 
3 Optelling van aantal keren Enigszins‘ en ‘Zeker wel’ bij vraag naar betrokkenheid schoolbestuur bij mtv (vraag 27). 
 
Ook de variabelen in deze tabel vertonen weinig tot geen significante samenhang met de 
vaardigheidsscores. Waar dat wel het geval is, zien we soms tegengestelde effecten bij de verschillende 
domeinen; bijvoorbeeld hoe hoger het percentage leerkrachten met nascholing in mondelinge 
taalvaardigheid, hoe lager de scores Luisteren en hoe hoger de scores voor Spreken. 
 

8.4 Relatie tussen leerling- en schoolkenmerken en mondelinge taalvaardigheid 
 
In de voorgaande paragrafen is de bivariate samenhang onderzocht tussen kenmerken op leerling- en 
schoolniveau en de scores op Luisteren, Spreken en Gesprekken. Hoewel op basis daarvan te zien is 
welke kenmerken sterker samenhangen met (een of meerdere aspecten van) mondelinge 
taalvaardigheid en welke zwakker, is niet (geheel) duidelijk wat het relatieve belang is van elk van deze 
kenmerken. Daarvoor is het nodig om rekening te houden met de onderlinge samenhang tussen de 
verschillende leerling- en schoolkenmerken. 
Om een integraal beeld te kunnen schetsen van de kenmerken die bepalend zijn voor de resultaten op 
de verschillende subdomeinen van mondelinge taalvaardigheid is er per subdomein een multilevel 
analyse verricht. De reden hiervoor is gelegen in de hiërarchische structuur van de verzamelde 
gegevens: leerlingen zijn genest in klassen. Na het verwijderen van ontbrekende waarden op de in de 
analyse opgenomen leerling- en schoolkenmerken, zijn in de analyse voor Luisteren de gegevens 
geanalyseerd van in totaal 857 leerlingen verspreid over 75 scholen. Voor Spreken zijn de gegevens 
geanalyseerd van in totaal 797 leerlingen verspreid over 77 scholen. Voor Gesprekken zijn de gegevens 
geanalyseerd van 717 leerlingen verspreid over 72 scholen. Voor ieder subdomein van mondelinge 
taalvaardigheid (Luisteren, Spreken en Gesprekken) is een multilevel analyse uitgevoerd waarbij steeds 
dezelfde modelstrategie is gebruikt. Bij deze modellen is de afhankelijke variabele de vaardigheidsscore 
Luisteren, Spreken en gesprekken. Er is eerst een nulmodel geschat. Het nulmodel laat zien welk deel 
van de totale variantie in toetsscores betrekking heeft op verschillen tussen leerlingen en welk deel op 
verschillen tussen scholen. Tabel 8.8 laat de gemiddelde toetsscore en de verklaarde variantie op 
schoolniveau van de nulmodellen zien. Bij Luisteren wordt 5 procent van de variantie verklaard door 
verschillen tussen scholen. Bij Spreken is de verklaarde variantie 17 procent en bij Gesprekken is dit 16 
procent. 
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Tabel 8.8 – Intercept, intraklassecorrelatiecoëfficiënt en (verbetering in) modelfit voor de geschatte 
multilevel modellen 

 Luisteren Spreken Gesprekken 

Model 0    
Intercept 251,74** 249,46** 252,28** 
Intraklasse-correlatiecoëfficiënt 0,05* 0,17** 0,16** 
Log likelihood ratio 8985,29** 8169,59** 7364,55** 

Model 1    
∆ log likelihood ratio 16,21 35,58** 10,03 
∆ df 17 17 17 

Model 2    
∆ log likelihood ratio 11,29 4,84 5,54 
∆ df 6 6 6 

Model 3    
∆ log likelihood ratio 65,34** 38,86** 49,28** 
∆ df 6 6 6 

Model 4    
∆ log likelihood ratio 221,95** 47,68** 35,40** 
∆ df 8 8 8 

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05. 
 
Er zijn vervolgens vier modellen geschat. Het eerste model (M1) is een model waarin alle bivariate 
verbanden tussen schoolkenmerken en leerlingresultaten opgenomen zijn. Het is echter bekend dat ook 
andere kenmerken de verschillen tussen scholen verklaren. Daarom zijn in de volgende modellen deze 
kenmerken stapsgewijs toegevoegd, om te bepalen wat er van de oorspronkelijke verbanden (uit M1) 
overblijft. In model M2 zijn schoolachtergrondkenmerken toegevoegd. In M3 zijn thuistaalkenmerken 
opgenomen (zie ook Tabel 8.2). In M4 zijn vervolgens de achtergrondkenmerken en leesscores van de 
leerlingen opgenomen (zie Hoofdstuk 5: het betreft de score voor de Cito-toets Begrijpend lezen die de 
leerling medio groep 7 heeft behaald).  
 
Bij variabelen met meer dan twee categorieën zoals regio of de plaats van mondelinge taalvaardigheid 
in het taalbeleidsplan, zijn dummies aangemaakt. Ook zijn in de modellen enkele van de verzamelde 
variabelen weggelaten. Het gaat om variabelen die vermoedelijk sterk overlappen met andere (bijv. 
percentage gewichtenleerlingen in de hele school versus in groep 8) of variabelen waaraan door SLO 
geen belangrijke invloed op de prestaties voor mondelinge taalvaardigheid toegedicht wordt en die in 
de voorafgaande tabellen ook geen hoge correlatie met deze scores vertonen (bijvoorbeeld denominatie 
en de relatie met de leerkracht of klasgenoten). 
 
De geschatte parameters staan weergegeven in Tabel 8.9, 8.10 en 8.11. Hierna bespreken we de 
resultaten van de verschillende modellen per subdomein van mondelinge taalvaardigheid.  
 
Luisteren 
De resultaten in Tabel 8.9 laten zien dat leerlingen op scholen die vaker gericht mondelinge 
taalvaardigheidsonderwijs aanbieden en vaker zelf ontwikkeld materiaal en leerlijnen gebruiken lager 
scoren op de luistertoets.  
 
In model M2 zijn de schoolachtergrondkenmerken geschat. Hieruit blijkt dat leerlingen op scholen met 
een hoger percentage gewichtenleerlingen in groep 8 lager scoren op de luistertoets. Daarbij scoren 
kinderen in niet of weinig stedelijke regio’s lager dan kinderen op scholen uit sterk stedelijke regio’s. 
Van de significante parameters uit M1 is na toevoeging van de achtergrondkenmerken alleen het 
gebruik van zelfontwikkeld materiaal nog (negatief) significant.  
 
In model M3 zijn de thuistaalvariabelen toegevoegd. Hiervan blijken verschillende variabelen significant 
te zijn. Leerlingen met een Nederlandse thuistaal scoren hoger dan leerlingen met een andere thuistaal. 
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Leerlingen hebben een hogere score op Luisteren als ze thuis vaker taalactiviteiten uitvoeren, als er 
thuis meer taaldragers aanwezig zijn en als ze meer spreekvrijheid in de klas ervaren. Nu blijkt ook dat 
leerlingen hoger scoren op de luistertoets als leerkrachten nascholing met betrekking tot mondelinge 
taalvaardigheid hebben gevolgd. 

In model M4 is de invloed van verschillende achtergrondkenmerken van de leerlingen geschat. Kinderen 
van ouders met een hoge opleiding (referentiecategorie) scoren hoger op de luistertoets dan kinderen 
van ouders met een zeer lage opleiding. Daarnaast scoren kinderen die hoger scoren bij Begrijpend 
lezen ook hoger op de luistertoets.  

M4 is tevens het totaalmodel, waarin alle onderzochte factoren gezamenlijk in één model zijn gestopt. 
Een deel van de eerder gevonden effecten van leerling- en schoolkenmerken blijkt dan nog steeds 
significant, een aantal andere variabelen is dat niet meer (stedelijkheid, thuistaal, taaldragers). Maar we 
zien ook dat een nieuwe variabele nu significant is: leerlingen op scholen waar meer sprake is van 
interne (d.w.z. intercollegiale) ondersteuning en samenwerking bij het onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheid, scoren lager.  

Conclusie Luisteren 
Wat betreft de vaardigheid luisteren wordt de variantie met name verklaard door leerlingkenmerken. De 
onderwijsproceskenmerken die van invloed zijn, betreffen ‘het gebruik van zelfontwikkeld materiaal’ en 
‘interne ondersteuning/samenwerking’ die beide negatief samenhangen met de score op de luistertoets. 
Dit is mogelijk te verklaren doordat scholen met een zwakke mondeling taalvaardige leerlingenpopulatie 
dit domein juist hoog op hun agenda hebben staan.  
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Tabel 8.9 – Multilevel modellen Luisteren 

 M1 M2 M3 M4 

Intercept 13,35** 9,54** 5,62** 3,74** 
% onderwijstijd voor mtv gr3-8 ,60 1,02 1,52 -,28 
% mtv-nascholing leerkrachten -,26 -1,62 -1,67~ -,30 
Frequentie mtv in taalonderwijs gr8 -1,98~ -,76 -,41 -1,23 
Frequentie mtv bij andere vakken gr8 ,15 -,27 -,34 ,81 
Mtv in taalplan -1,11 -1,43 -1,35 -,19 
Gebruik zelfontwikkeld materiaal gr3-8 -,70~ -1,98* -1,99* -2,29* 
Gebruik zelf uitgewerkte leerlijn -1,68~ 1,33 1,61 ,68 
Registratie vorderingen gr3-8 1,70 ,80 ,94 -,83 
Gebruik toetsen gr3-8 ,96 -1,11 -1,43 ,67 
Gebruik observaties gr3-8 -,69 -1,12 -,85 1,16 
Gerichte ondersteuning gr3-8 -1,38 ,03 ,33 1,06 
Interne ondersteuning/samenwerking -,60 -,90 -,86 -1,69~ 
Mtv op agenda teamvergadering -1,56 ,27 ,49 1,58 
Betrokkenheid schoolbestuur -,45 -1,16 -1,33 -,54 
Belemmeringen – opbrengstgericht -,14 ,56 ,53 -,01 
Belemmeringen – didactische vaardigheden leerkracht -,48 -1,07 -1,47 -,67 
% academisch geschoolde leerkrachten -1,12 -,75 -,03 -1,33 
% lln. school taalrijk + gem. thuissituatie  -,19 -,76 ,43 
% lln. school met Nederlandse thuistaal  1,46 1,32 1,11 
% gewichtenlln groep 8  -1,69~ -1,38 -1,65 
Stedelijkheid1 – niet of weinig  -1,73~ -1,91~ ,07 
Stedelijkheid1 – matig  -,42 -,42 -,09 
Thuistaal2 – dialect/Fries   -,47 ,06 
Thuistaal2 – andere taal   -2,57* -,55 
Taalactiviteiten thuis   2,43* 2,55* 
Aanwezigheid taaldragers   3,96** 1,60 
Taalactiviteiten van ouders   1,56 ,73 
Spreekvrijheid   3,58** 1,86* 
Geslacht (1=jongen)    -,26 
Leeftijd    ,58 
Geboorteland ouders    -,78 
Hoogste opleiding gezin3 – zeer laag    -1,99* 
Hoogste opleiding gezin3 – laag    ,78 
Hoogste opleiding gezin3 – middelbaar    -,09 
Hoogste opleiding gezin3 – onbekend    ,71 
Begrijpend lezen gr.7    15,05** 

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; ~ significant bij p<0,10. 
Referentiecategorie: 1 (zeer) sterk stedelijk / 2 Hoog / 3 Nederlands 
ICC nulmodel luisteren: 0,05 
 
Spreken 
De resultaten van model M1 laten zien dat kinderen een hogere score hebben op de spreektoets als er 
meer leerkrachten zijn die nascholing op het terrein van mondelinge taalvaardigheid hebben gevolgd. 
Ook wanneer op een school vaker gericht onderwijs in mondelinge taalvaardigheid wordt gegeven, 
scoren leerlingen hoger op de spreektoets. Op scholen die zelfontwikkeld materiaal gebruiken voor het 
onderwijs in mondelinge taalvaardigheid (ten opzichte van gebruik van de taalmethode) scoren de 
kinderen hoger op de spreektoets. Uit M1 blijkt ook dat kinderen wat lager scoren op de spreektoets als 
er sprake is van meer interne ondersteuning en samenwerking op school. Kinderen op scholen waarvan 
de schoolleiders meer belemmeringen ervaren bij het opbrengstgericht werken scoren lager op deze 
toets. 
 
In M2 zijn de schoolachtergrondkenmerken geschat. Hieruit blijkt dat geen van de 
schoolachtergrondkenmerken de score op de spreektoets voorspelt. De onderwijsleerproceskenmerken 
blijven significant van invloed, behalve de frequentie van het gerichte onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheid en het gebruik van eigen materiaal. Leerlingen op scholen waar een eigen leerlijn wordt 
gebruikt en waar het schoolbestuur betrokken is scoren lager op de spreektoets.  
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Na het toevoegen van de thuistaalvariabelen in M3 blijkt dat leerlingen met een andere thuistaal lager 
scoren op de spreektoets dan leerlingen met Nederlands als thuistaal (referentiecategorie). Als er meer 
taaldragers in huis aanwezig zijn, scoren leerlingen hoger op de spreektoets. Daarnaast hebben 
leerlingen die meer spreekvrijheid in de klas ervaren hogere scores op de spreektoets. Na toevoeging 
van de thuistaalvariabelen blijkt verassend genoeg ook dat de schoolparameter ‘percentage leerlingen 
met een Nederlandse thuistaal’ significant wordt. De parameters uit model 2 zijn significant gebleven. 
 
In het volgende model (M4) zijn alle variabelen met betrekking tot de achtergrondkenmerken van de 
leerlingen toegevoegd. Hieruit blijkt dat meisjes significant hogere scores op de spreektoets hebben 
gehaald dan jongens (zie ook Tabel 8.10). Oudere kinderen halen lagere scores dan jongere kinderen. 
Kinderen van hoog opgeleide ouders scoren hoger op de spreektoets dan kinderen van middelbaar 
opgeleide ouders. Daarnaast heeft de begrijpend leesscore een positieve invloed op de toetsscore voor 
Spreken. 
 
Model vier is tevens het totaalmodel. Wanneer alle onderzochte factoren gezamenlijk in één model 
worden gestopt, blijken vrijwel alle eerder gevonden effecten van leerling- en schoolkenmerken nog 
steeds significant te zijn. Aanvullend blijken nu ook leerlingen op scholen met een hoger percentage 
onderwijstijd mondelinge taalvaardigheid hoger te scoren. Wanneer de school de vorderingen voor 
spreekvaardigheid in groep 3 tot en met 8 registreert, scoren leerlingen hoger op de spreektoets. 
 
Conclusie Spreken 
Uit de multilevel analyse van de variabelen samenhangend met de score op de spreektoets blijkt dat 
het onderwijsleerproces van invloed blijft op de scores ook na toevoeging van school- en 
leerlingkenmerken. Het nascholen van leerkrachten heeft een positief effect op de toetsscores, als ook 
een hoger percentage onderwijstijd voor mondelinge taalvaardigheid en het registeren van de 
vorderingen. De schoolbeleidskenmerken ‘gebruik van zelfontwikkelde leerlijn materiaal’, ‘interne 
ondersteuning/samenhang’, ‘betrokkenheid schoolbestuur’ en ‘belemmeringen bij opbrengstgericht 
werken’ hangen samen met een lagere score. Dit is, net zoals bij Luisteren, wellicht te verklaren doordat 
scholen met een zwakke leerlingenpopulatie wat betreft de mondelinge taalvaardigheid, dit domein juist 
hoog op hun agenda hebben staan.  
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Tabel 8.10 – Multilevel modellen Spreken 

 M1 M2 M3 M4 

Intercept 10,67** 7,71** 6,29** 6,37** 
% onderwijstijd voor mtv gr3-8 1,34 1,15 1,49 1,79~ 
% mtv-nascholing leerkrachten 2,28* 2,35* 2,27* 2,58* 
Frequentie mtv in taalonderwijs gr8 1,72~ 1,20 ,87 1,15 
Frequentie mtv bij andere vakken gr8 -2,00 -1,53 -1,20 -,84 
Mtv in taalplan -,92 -1,41 -1,58 -1,14 
Gebruik zelfontwikkeld materiaal gr3-8 1,27~ 1,06 1,14 1,42 
Gebruik zelf uitgewerkte leerlijn -1,87 -1,98~ -1,84~ -2,04* 
Registratie vorderingen gr3-8 ,76 1,28 1,65 1,74~ 
Gebruik toetsen gr3-8 -,56 -,63 -,94 -1,28 
Gebruik observaties gr3-8 1,21 ,89 ,97 ,47 
Gerichte ondersteuning gr3-8 -1,35 -1,18 -,73 -,78 
Interne ondersteuning/samenwerking -2,08* -1,87~ -1,92~ -2,19* 
Mtv op agenda teamvergadering -,79 -,40 -,36 -,11 
Betrokkenheid schoolbestuur -1,33 -1,94~ -2,20* -2,14* 
Belemmeringen – opbrengstgericht -3,54** -3,09** -3,08** -2,98** 
Belemmeringen – didactische vaardigheden leerkracht 1,10 1,03 ,57 ,64 
% academisch geschoolde leerkrachten  -,76 -,70 -,93 
% lln. school taalrijk + gem. thuissituatie  ,79 ,59 ,84 
% lln. school met Nederlandse thuistaal  -1,47 -2,14* -2,03* 
% gewichtenlln groep 8  -,10 ,01 ,51 
Stedelijkheid1 – niet of weinig  -,42 -,81 -,13 
Stedelijkheid1 – matig  -1,14 -1,29 -1,08 
Thuistaal2 – dialect/Fries   -,56 ,04 
Thuistaal2 – andere taal   -2,85** -1,83~ 
Taalactiviteiten thuis   ,97 ,69 
Aanwezigheid taaldragers   2,84** 1,77~ 
Taalactiviteiten van ouders   ,50 -,12 
Spreekvrijheid   3,37** 3,54** 
Geslacht (1=jongen)    -4,30** 
Leeftijd    -2,33* 
Geboorteland ouders    -,01 
Hoogste opleiding gezin3 – zeer laag    -1,52 
Hoogste opleiding gezin3 – laag    -,13 
Hoogste opleiding gezin3 – middelbaar    -1,77~ 
Hoogste opleiding gezin3 – onbekend    -1,61 
Begrijpend lezen gr.7    3,44** 

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; ~ significant bij p<0,10. 
Referentiecategorie: 1 (zeer) sterk stedelijk / 2 Hoog / 3 Nederlands 
ICC nulmodel spreken: 0,17 
 
Gesprekken 
De resultaten van het eerste model voor het subdomein Gesprekken (zie Tabel 8.11) laten zien dat 
leerlingen op een school waar het schoolbestuur betrokken is bij het onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheid lager scoren op de Gesprekstoets. 
 
In M2 zijn de schoolachtergrondkenmerken toegevoegd. Geen van de parameters in dit model is (meer) 
significant.  
 
Na het toevoegen van de thuistaalvariabelen in M3 blijkt dat kinderen die thuis een Nederlands dialect 
of Fries spreken, lager scoren op de gesprekstoets dan kinderen met Nederlands als thuistaal. Als er 
meer taaldragers in huis aanwezig zijn, scoren kinderen hoger op de gesprekstoets. Daarnaast behalen 
kinderen die meer spreekvrijheid in de klas ervaren hogere scores op deze toets. 
 
In M4 zijn de leerlingachtergrondvariabelen toegevoegd. Hieruit blijkt dat jongens en oudere kinderen 
lager scoren dan meisjes en jongere kinderen op de gesprekstoets. Daarnaast scoren leerlingen die 
hoger scoren op de begrijpend leestoets ook hoger op de gesprekstoets.  
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M4 is tevens het slotmodel en het blijkt dat, wanneer alle onderzochte factoren gezamenlijk aan één 
model worden toegevoegd, alle eerder gevonden effecten van leerling- en schoolkenmerken nog steeds 
significant zijn, behalve het aantal aanwezige taaldragers thuis en de betrokkenheid van het 
schoolbestuur.  
 
Conclusie Gesprekken 
Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten op de Gesprekstoets het meest beïnvloed worden 
door variabelen met betrekking tot de dominante thuistaal en enkele andere leerlingkenmerken. Het 
onderwijsleerproces heeft, wanneer rekening wordt gehouden met andere variabelen, geen invloed op 
de score. Opvallend aan de resultaten van de multilevel modellen is dat leerlingen die thuis een 
Nederlands dialect of Fries spreken een lagere score hebben op de gesprekstoets dan leerlingen die 
thuis Nederlands spreken. Dit effect doet zich niet voor bij leerlingen die thuis een andere taal spreken, 
in vergelijking tot leerlingen die thuis Nederlands spreken. Een verklaring hiervoor is mogelijk dat de 
eerstgenoemde leerlingen wellicht ook op school deels in dialect of Fries spreken en onderwijs krijgen, 
terwijl de gesprekstoets in het Nederlands is afgenomen; anderstalige leerlingen daarentegen zijn eraan 
gewend op school niet in hun eigen taal te spreken en onderwijs te ontvangen22. Daarnaast scoren 
oudere kinderen minder goed op de toets, dit zou te maken kunnen hebben met het ‘zittenblijverseffect’. 
 
  

                                                      
19. Ofschoon deze verklaring dan mogelijk ook voor Spreken zou moeten opgaan, maar daar geldt de negatieve samenhang niet. 
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Tabel 8.11 – Multilevel modellen Gesprekken 

 M1 M2 M3 M4 

Intercept 9,63** 7,14** 5,89** 5,50** 
% onderwijstijd voor mtv gr3-8 -1,37 -,85 -1,21 -,60 
% mtv-nascholing leerkrachten ,79 ,81 ,84 1,33 
Frequentie mtv in taalonderwijs gr8 -1,18 -1,01 -1,30 -,98 
Frequentie mtv bij andere vakken gr8 ,39 ,43 ,68 ,79 
Mtv in taalplan -,52 -,34 -,64 -,47 
Gebruik zelfontwikkeld materiaal gr3-8 ,59 ,61 ,47 ,52 
Gebruik zelf uitgewerkte leerlijn -,65 -,87 -,77 -1,14 
Registratie vorderingen gr3-8 -,37 -,64 -,36 -,45 
Gebruik toetsen gr3-8 1,11 1,33 1,39 1,38 
Gebruik observaties gr3-8 ,75 ,94 1,16 ,93 
Gerichte ondersteuning gr3-8 ,30 ,62 ,91 ,91 
Interne ondersteuning/samenwerking -,53 -,84 -,94 -1,08 
Mtv op agenda teamvergadering -,20 -,32 -,73 -,66 
Betrokkenheid schoolbestuur -1,85~ -1,55 -1,26 -,87 
Belemmeringen – opbrengstgericht -,61 -,74 -,88 -,64 
Belemmeringen – didactische vaardigheden leerkracht -,26 -,22 -,58 -,70 
% academisch geschoolde leerkrachten   1,02 1,11 ,89 
% lln. school taalrijk + gem. thuissituatie  -1,08 -,24 ,06 
% lln. school met Nederlandse thuistaal  1,41 -,07 ,10 
% gewichtenlln groep 8  -,41 -1,08 -1,20 
Stedelijkheid1 – niet of weinig  -,35 -1,16 -,86 
Stedelijkheid1 – matig  -1,12 1,41 1,61 
Thuistaal2 – dialect/Fries   -2,21* -2,24* 
Thuistaal2 – andere taal   ,45 ,91 
Taalactiviteiten thuis   -,01 -,15 
Aanwezigheid taaldragers   2,38* 1,28 
Taalactiviteiten van ouders   -,51 -,32 
Spreekvrijheid   5,81** 5,81** 
Geslacht (1=jongen)    -3,59** 
Leeftijd    -2,47* 
Geboorteland ouders    -,34 
Hoogste opleiding gezin3 – zeer laag    -,98 
Hoogste opleiding gezin3 – laag    ,40 
Hoogste opleiding gezin3 – middelbaar    1,00 
Hoogste opleiding gezin3 – onbekend    -,48 
Begrijpend lezen gr.7    2,97** 

** significant bij p<0,01; * significant bij p<0,05; ~ significant bij p<0,10. 
Referentiecategorie: 1 (zeer) sterk stedelijk / 2 Hoog / 3 Nederlands. 
ICC nulmodel gesprekken: 0,16 
 

8.5 Concluderend 
 

 
Uit de bivariate en multilevel analyses blijkt dat verschillende achtergrondkenmerken van invloed zijn 
op de scores van leerlingen op de luister-, spreek- en gesprekstoetsen. De vaardigheid van kinderen in 
begrijpend lezen is voor alle drie de subdomeinen van belang. Ook heeft een taalrijke thuisomgeving 
een positieve invloed op de prestaties bij de subdomeinen luisteren en spreken. 
 
Als leerlingen thuis een andere taal spreken dan Nederlands, is dat negatief van invloed op hun 
spreekvaardigheid. Daarentegen is het thuis spreken van een Nederlands dialect of Fries negatief van 
invloed op de gespreksvaardigheid. Ook de opleiding van de ouders is van invloed op de toetsscores. 

Onderzoeksvraag 
Welke verschillen in prestaties zijn er tussen leerlingen naar de achtergrondkenmerken geslacht, 
leeftijd, formatiegewicht (als basis voor bekostiging), thuistaalsituatie (taalrijk/taalarm en thuistaal)?  
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Kinderen van ouders met een zeer lage opleiding scoren lager op de luistertoets. Kinderen van ouders 
met een middelbare opleiding scoren lager op de spreektoets.  
 

 
Uit de bivariate en multilevel analyses blijkt dat verschillende schoolonderwijsleerproces- en 
schoolachtergrondkenmerken van invloed zijn op de scores van leerlingen op de luister-, en 
spreektoetsen. Geen van de onderzochte onderwijsleerprocesvariabelen of schoolkenmerken hangt 
echter samen met de score op de gesprekstoets.  
 
De onderwijsproceskenmerken die samenhangen met de score op Luisteren en Spreken (‘gebruik van 
zelfontwikkeld materiaal’, ‘interne ondersteuning/samenwerking’, ‘gebruik zelfontwikkelde leerlijn’, 
‘betrokkenheid schoolbestuur’ en ‘ervaren belemmeringen bij opbrengstgerichtwerken’) blijken dat in 
negatieve richting te doen. Door de opzet van het onderzoek kan de causale relatie echter niet 
onderzocht worden. Daarom is het mogelijk dat juist op scholen waar men zich ervan bewust is dat de 
leerlingenpopulatie het risico loopt op een zwakke mondelinge taalvaardigheid ontwikkeling 
(bijvoorbeeld op grond van de opleiding van de ouders of de thuistaalsituatie) dit domein extra aandacht 
gegeven wordt en leerkrachten hierin meer ondersteuning in krijgen. 
  

Onderzoeksvraag 
In hoeverre hangen de verschillen in leerlingprestaties samen met achtergrondkenmerken van de 
deelnemende scholen (formatiegewicht, onderwijsconcept en stedelijkheid)?  
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9. Opzet dieptestudie 
 

9.1 Inleiding 
 
In de voorafgaande hoofdstukken is verslag gedaan van de opzet, uitvoering en opbrengsten van het 
peilingsonderzoek Mondelinge taalvaardigheid, dat in de eerste maanden van 2017 is uitgevoerd onder 
schoolleiders en leerlingen in groep 8 van 121 basisscholen. Nog voor de zomervakantie van 2017 is 
daarnaast door KBA Nijmegen nog een verdiepend onderzoek uitgevoerd onder een deel van deze 
scholen. In het laatste deel van dit rapport beschrijven we de resultaten daarvan. 
 
Het doel van de dieptestudie was om bij een beperkt aantal scholen het onderwijsleerproces voor 
mondelinge taalvaardigheid gedetailleerder in kaart te brengen. Terwijl in het peilingsonderzoek 
gegevens bij schoolleiders en leerlingen zijn verzameld, ligt in het verdiepende onderzoek de focus op 
het onderwijsleerproces in de klas en het handelen van de leerkrachten. Op verzoek van de inspectie 
zijn voor deze dieptestudie scholen geselecteerd waarvan de leerlingen in het peilingsonderzoek relatief 
hoge resultaten op de toetsen mondelinge taalvaardigheid behaalden, rekening houdend met hun 
gezinsachtergrond. De opzet was dat daardoor meer inzicht zou worden verkregen in de aspecten van 
het onderwijsleerproces die hieraan positief bijdragen en hoe deze concreet worden vormgegeven op 
succesvolle scholen (‘best practices’). De onderzoeksvragen in de verdiepende studie luiden als volgt: 
 

- Wat zijn, na correctie voor de achtergrondkenmerken van leerlingen en scholen, de best 
presterende scholen op het gebied van mondelinge taalvaardigheid? 

-  Hoe is op deze scholen het onderwijsleerproces voor mondelinge taalvaardigheid ingericht? 

 
Op de scholen die deelnamen aan de dieptestudie hebben testleiders lesobservaties uitgevoerd in groep 
6 en 8 en daarna de groepsleerkrachten geïnterviewd. In Paragraaf 9.2 beschrijven we de aanpak van 
het onderzoek; de selectie van de scholen, de werving en respons, instrumenten en het verloop van de 
dataverzameling. In Hoofdstuk 10 presenteren we vervolgens de resultaten.  
 

9.2 Selectie van deelnemende scholen 
 
Om vast te stellen welke scholen het best presteren, rekening houdend met de achtergrond van hun 
leerlingenpopulatie, zijn de 121 basisscholen die deelgenomen hebben aan het peilingsonderzoek eerst 
ingedeeld in vier categorieën. Voor deze indeling is gebruik gemaakt van twee schoolvariabelen, 
namelijk het percentage anderstaligen en het percentage gewichtenleerlingen in groep 8 (zie ook Tabel 
8.4)23. De gegevens om deze variabelen te construeren waren kort daarvoor bij de scholen verzameld24. 
 
De vier categorieën zijn als volgt te typeren: 
 
Categorie 1:  Scholen met <8% anderstaligen en <5% gewichtenleerlingen in groep 8 
Categorie 2:  Scholen met <8% anderstaligen en ≥5% gewichtenleerlingen in groep 8 
Categorie 3:  Scholen met 8-16% anderstaligen in groep 8 
Categorie 4:  Scholen met >16% anderstaligen in groep 8 

 
Deze vierdeling is in twee stappen tot stand gekomen. In de eerste stap is gekeken naar het percentage 
anderstaligen in groep 8, dat op de 121 scholen gemiddeld ongeveer twaalf procent is. Uitgaande van 

                                                      
23  Aanvankelijk was het plan het opleidingsniveau van de ouders hierbij te betrekken, maar door het grote aantal ontbrekende 

waarden op deze variabele (22%; zie Tabel 3.3) is daarvan afgezien. 
24  Een klein deel van de gegevens was op dat moment (maart 2017) nog niet verwerkt of opgeschoond; de indeling van scholen 

in categorieën is gemaakt met de voorlopige data en bij enkele scholen is het percentage gewichtenleerlingen op school i.p.v. 
groep 8 gebruikt (correlatie tussen de twee variabelen is 0,79). 
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dat schoolgemiddelde zijn drie groepen gemaakt, namelijk scholen waar het percentage anderstaligen 
in groep 8 significant lager is dan gemiddeld (<8%), scholen waar het percentage anderstaligen in groep 
8 rond het gemiddelde ligt (8-16%) en scholen waar het percentage anderstaligen in groep 8 significant 
hoger is dan gemiddeld (>16%). Bij de volgende stap zijn de scholen met minder dan acht procent 
anderstaligen nog in twee groepen verdeeld op basis van het percentage gewichtenleerlingen in groep 
8, om zodoende onderscheid te maken naar scholen met een meer of minder kansrijke autochtone 
leerlingenpopulatie.  

Uit elk van deze vier categorieën zijn vervolgens de zes (of zeven25) best presterende scholen 
geselecteerd voor het verdiepende onderzoek. Op het moment dat die selectie moest plaatsvinden, 
waren alleen de scores van de toets Luisteren beschikbaar; de toetsen Spreken en Gesprekken 
moesten nog worden nagekeken. Daarom is alleen gekeken naar de schoolgemiddelde luisterscores26. 
In de selectie zijn enkele hoog presterende scholen weggelaten met een zeer klein aantal leerlingen in 
groep 8 (variërend van drie tot acht). De hoge gemiddelde luisterscore op deze kleine scholen is immers 
wellicht minder betrouwbaar en dat geldt ook voor de variabelen op grond waarvan de school in een 
van de vier categorieën is ingedeeld. Daarnaast is de kans aanzienlijk dat op zulke kleine scholen 
combinatieklassen zijn ingericht waar de les moeilijker te observeren is. 

Overigens bleek na deze procedure dat de best presterende scholen in de vier categorieën weinig van 
elkaar verschilden wat betreft de schoolgemiddelde luisterscore. Ook de spreiding van 
schoolgemiddelde luisterscores in de totale steekproef van 121 scholen is tamelijk beperkt (gemiddeld 
250 bij een standaarddeviatie van 19,9; minimum/maximumwaarde 196/302). 

9.3 Werving en respons 

9.3.1 Werving 

De werving van deelnemers aan het verdiepend onderzoek is half april 2017 gestart. Per e-mail 
ontvingen de 25 geselecteerde scholen een brief waarin stond dat zij wat betreft de toets Luisteren tot 
de best presterende scholen behoren, rekening houdend met hun leerlingenpopulatie (voor de brief: zie 
bijlage in dit rapport). Ook bevatte de brief uitleg over het doel en de opzet van de dieptestudie en het 
verzoek hieraan mee te werken. Kort daarna hebben we de scholen telefonisch benaderd met hetzelfde 
verzoek.  

Indien scholen wilden meewerken werden enkele voorkeursdata genoteerd, waarna de testleider die 
aan de school was gekoppeld zelf contact opnam om de lesobservaties en interviews in te plannen. Als 
een school niet wenste deel te nemen aan het verdiepende onderzoek, werd de school benaderd die in 
dezelfde categorie daarna de hoogste schoolgemiddelde luisterscore had.  

9.3.2 Respons 

Uiteindelijk zijn volgens de bovenstaande wervingsprocedure 31 scholen benaderd, waarvan er vijftien 
bereid waren deel te nemen. Daarna is gestopt met het werven van nieuwe scholen, omdat anders niet 
meer van ‘best presterende scholen’ zou kunnen worden gesproken. Bovendien kwam de 
zomervakantie steeds dichterbij, waardoor scholen steeds minder geneigd waren mee te werken.  

Tabel 9.1 geeft een overzicht van het aantal benaderde scholen per categorie en de respons. Opvallend 
is dat alle benaderde scholen in categorie 4 – de categorie met de meeste anderstaligen in groep 8 - 
deelgenomen hebben in het onderzoek.  

25  Het streven was 25 scholen te benaderen. Uit elke categorie zijn de zes best presterende scholen getrokken. De nummer 7 
met de hoogste gemiddelde luisterscore is daaraan toegevoegd.  

26  Het gaat om het gemiddelde van alle leerlingen, zowel in de reguliere als vrije toetsvariant van Luisteren. 



 

113 

 

 
Tabel 9.1 – Aantallen benaderde scholen per categorie en respons 

 Benaderd 
n scholen 

Respons 
n scholen 

Respons 
% 

Categorie 1 8 3 38 
Categorie 21 7 3 43 
Categorie 3 10 3 30 
Categorie 4 6 6 100 

Totaal 31 15 48 

1 In categorie 2 was nog een 4e school bereid tot deelname, maar op de afgesproken dag was de leerkracht ziek. Het lukte 
vervolgens niet een nieuwe afspraak te maken i.v.m. de naderende zomervakantie. 

 
9.3.3 Non-respons analyse 

 
De zestien scholen die niet wilden deelnemen aan het verdiepende onderzoek zijn op enkele 
achtergrondkenmerken (percentage gewichtenleerlingen, denominatie, schoolgrootte, stedelijkheid en 
regio) vergeleken met de vijftien scholen die dat wel wilden. Ook zijn we nagegaan of de schoolleiders 
uit de non-responsgroep een ander antwoord hebben gegeven op twee vragen in de 
schoolleidersvragenlijst dan de schoolleiders uit de responsgroep. Het ging om de vraag naar de plaats 
van het leerdomein mondelinge taalvaardigheid in het taalbeleids-/schoolplan (vraag 1; niet of globaal 
versus expliciet beschreven) en naar de rol van de schoolleiding ten aanzien van het mondelinge 
taalvaardigheidsonderwijs op school (vraag 24; wel of niet de leerkrachten de vrije hand geven). Er 
bleek geen sprake van significante verschillen tussen beide groepen. 
 

9.3.4 Representativiteit van de deelnemers aan het verdiepende onderzoek 
 

De vijftien scholen die deelnamen aan dieptestudie zijn op een aantal kenmerken ook vergeleken met 
de overige 106 scholen uit de steekproef van het Peilingsonderzoek (hoofdonderzoek) Mondelinge 
taalvaardigheid. Het gaat om dezelfde kenmerken als hierboven: percentage gewichtenleerlingen, 
denominatie, schoolgrootte, stedelijkheid, regio, plus het antwoord op vraag 1 en 24 van de 
schoolleiderslijst. Alleen op de voorlaatste variabele is er sprake van een significant verschil: de scholen 
in het verdiepend onderzoek geven significant vaker dan de overige scholen aan dat het mondelinge 
taalvaardigheidsonderwijs niet of slechts globaal benoemd wordt in het taalbeleidsplan of schoolplan 
(p<0,05).  
 
In tweede instantie zijn - op verzoek van de opdrachtgever - de scholen die deelgenomen hebben aan 
het verdiepend onderzoek ook nog op een groot aantal andere kenmerken vergeleken met de scholen 
die alleen bij het hoofdonderzoek betrokken waren. Het gaat om de variabelen die ook in de multilevel 
analyses (Hoofdstuk 8) zijn meegenomen27. Uit deze vergelijkingen blijkt dat de deelnemers aan het 
verdiepend onderzoek niet verschillen van de overige scholen op de betreffende 
schoolachtergrondkenmerken en variabelen met betrekking tot het onderwijsleerproces. 
 
Daarnaast zijn de gemiddelde scores voor Luisteren, Spreken en Gesprekken vergeleken, alsook de 
percentages leerlingen die bij deze toetsen op referentieniveau 2F scoorden. Daaruit bleek bij de 
deelnemers aan de dieptestudie sprake van een (logischerwijs) significant hogere gemiddelde score op 
de luistertoets en een significant hoger percentage leerlingen dat bij die toets op niveau 2F scoort (beide 
p<0,01). De gemiddelde scores en de percentages leerlingen op niveau 2F bij de toetsen Spreken en 

                                                      
27  M.u.v. de variabelen ‘opbrengstgericht’ en ‘didactisch handelen’ die indirect zijn geconstrueerd uit vragen over belemmeringen. 

NB: In de schoolleiderslijst is een aantal vragen afzonderlijk gesteld over elk van de subdomeinen van mondelinge 
taalvaardigheid. Voor deze analyse zijn alleen de antwoorden betreffende Luisteren vergeleken. 
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Gesprekken verschillen echter niet significant tussen beide groepen28. De scholen die bij Luisteren het 
best presteren zijn dus niet per definitie ook de best presterende scholen bij Spreken en Gesprekken. 
Achteraf gezien is dat niet zo vreemd, gezien de relatief lage correlaties op leerlingniveau tussen de 
vaardigheid Luisteren enerzijds en de vaardigheden Spreken en Gesprekken anderzijds (zie Tabel 5.34; 
de correlatie is 0,161 respectievelijk 0,297). Het is echter wel een teleurstellende constatering, 
aangezien de dieptestudie vooral was bedoeld om in het onderwijsleerproces voor mondelinge 
taalvaardigheid (d.w.z. voor Luisteren, Spreken én Gesprekken) op deze scholen verklaringen te vinden 
voor hun goede prestaties. Zie overigens ook onze eerdere opmerkingen over de beperkte spreiding 
van schoolgemiddelde luisterscores (Paragraaf 9.2); de verschillen tussen de best en slechtst 
presterende scholen zijn sowieso niet erg groot.  
 

9.4 Opzet en instrumenten 
 
De opzet was om in de dieptestudie op elke geselecteerde school twee lesobservaties in (één) groep 6 
en twee lesobservaties in (één) groep 8 uit te voeren, gevolgd door een interview met elk van de 
desbetreffende groepsleerkrachten. De te observeren lessen in groep 6 en 8 waren lessen in 
mondelinge taalvaardigheid en in wereldoriëntatie. Dit sluit aan bij de opmerkingen van SLO (Prenger 
& Damhuis, 2016) over het belang van de integratie van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid met 
andere vakken: “Een leraar die de hele dag taalstimulerend werkt, werkt niet alleen intentioneel (als 
mondelinge taalvaardigheid op het lesprogramma staat) maar ook incidenteel (gedurende de lesdag) 
aan de vaardigheden van leerlingen” (pp. 30).  
 
Voor de observatie van deze twee lessen zijn twee (deels overeenkomende) observatieschema’s 
ontwikkeld, voor het interview met de groepsleerkracht is een interviewleidraad opgesteld. De 
observaties en interviews zijn uitgevoerd door testleiders die vooraf waren getraind op het 
gestandaardiseerde gebruik van deze instrumenten29. De observatieschema’s vulden zij tijdens en 
direct na de lesobservatie in. Gedurende het interview notuleerden de testleiders de antwoorden van 
de groepsleerkrachten en namen het gesprek ook op. Tot slot vulden de testleiders over elke school na 
afloop van de dataverzameling een formulier in over eventueel gesignaleerde voorbeelden van best 
practices in het onderwijsleerproces voor mondelinge taalvaardigheid. Alle geregistreerde gegevens zijn 
later door de testleiders overgezet naar digitale bestanden. 
 
Het schema hierna geeft een overzicht van de aspecten van het onderwijsleerproces en het handelen 
van de leerkracht die aan de orde kwamen in de twee observatieschema’s, gekoppeld aan de factoren 
uit de SLO-domeinbeschrijving (Prengers & Damhuis, 2016; zie ook Hoofdstuk 4 van dit rapport). In de 
bijlage bij dit rapport zijn de observatieschema’s als geheel opgenomen. Van belang om te vermelden 
is dat tevoren niet zeker was of en welke van de subdomeinen Luisteren, Spreken en Gesprekken in 
een les aan de orde zouden komen. De specifieke items daarover zijn dus alleen ingevuld als het 
betreffende subdomein in de les aan de orde kwam. 
 
 
  

                                                      
28  Al zijn de resultaten voor Gesprekken bij de deelnemers aan de dieptestudie wel gunstiger dan bij de overige scholen 

(gemiddelde score 259 versus 248); dit verschil is echter niet significant. Bij Spreken zijn de verschillen in schoolgemiddelde 
scores tussen beide groepen verwaarloosbaar klein (<1).  

29  De testleiders zijn geworven onder ouderejaars studenten orthopedagogiek van de Radboud Universiteit, enkelen hadden 
deze studie net afgerond. De testleiders hebben ook meegewerkt aan de toetsafnames in het hoofdonderzoek van de peiling.  
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Tabel 9.2 – Overzicht observatieschema’s en gerelateerde SLO-factoren 

Instrument Concepten en operationalisatie SLO-
factor 

Beide 
observatieschema’s 

Algemene aspecten onderwijsleerproces 
- Interactie leerkracht – leerlingen (5 items)
- Kwaliteit feedback (4 items mtv-les, 2 items wo-les)
- Sfeer en klimaat (3 items)

2b, 3b 

Aanvullend, alleen 
op 
observatieschema 
mtv-les 

Algemene aspecten onderwijsleerproces 
- Doelgericht en planmatig (5 items)
- Contextrijk (5 items)
- Differentiatie en aandacht voor elke leerling (4 items)

2a, 2d, 3a 

Beide 
observatieschema’s 

Specifieke aspecten Luisteren; 
- Aandacht voor luisterdoel
- Aandacht voor luisterproces
- Aandacht voor inhoud van de beluisterde tekst
- Aandacht voor strategieën om informatie uit tekst te halen
- Beschrijving van activiteit, werkvorm, leermiddelen en
groeperingsvorm

2a, 2b, 2d 

Specifieke aspecten Spreken 
- Aandacht voor spreekdoel
- Aandacht voor inhoud en vorm van de spreekactiviteit
- Aandacht voor rekening houden met het type publiek
- Aandacht voor elementen t.b.v. voorbereiding (onderwerp, publiek,
opbouw, tijd)
- Beschrijving van activiteit, werkvorm, leermiddelen en
groeperingsvorm

2a, 2b, 2d 

Specifieke aspecten Gesprekken 
- Aandacht voor gespreksdoel
- Aandacht voor gespreksregels
- Aandacht voor het (laten) samenvatten van het gevoerde gesprek
- Aandacht voor het nemen van gespreksbeurten
- Speelt leerkracht vragen door naar anderen om gesprek gaande te
houden
- Beschrijving van activiteit, werkvorm, leermiddelen en
groeperingsvorm

2a, 2b, 2d 

Aanvullend, alleen 
op schema 
wereldoriëntatieles 

Specifieke aspecten Luisteren, Spreken, Gesprekken 
- Werkt leerkracht doelgericht/intentioneel aan het ontwikkelen van
de vaardigheid
- Grijpt leerkracht kansen om incidenteel te werken aan de
vaardigheid
- Grijpt leerkracht terug op wat eerder is geleerd (transfer)
- Ontvangen leerlingen feedback over hun vaardigheden

2a, 2b, 
2c, 2d 

Beide 
observatieschema’s 

Samenvatting geobserveerde les 
- Welk subdomein en welk lesdoel aan de orde
- Vertaling doel naar lesactiviteit en feedback
- Is doel bereikt?
- Oordeel over contextrijkheid les
- Oordeel over interactie, feedback, sfeer en klimaat in les
- Oordeel over differentiatie en aandacht voor leerlingen in les

2a, 2b, 
2d, 3a 

Mtv=mondelinge taalvaardigheid 
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Het volgende schema benoemt de aspecten van het onderwijsleerproces en het didactisch handelen 
die aan de orde kwamen bij de interviewleidraad, en welke factoren uit de SLO-domeinbeschrijving het 
betreft. Om het overzichtelijk te houden, zijn de vragen uit de leidraad hier niet helemaal uitgeschreven. 
Die zijn wel terug te vinden in de bijlage bij dit rapport.  
 
Tabel 9.3 – Overzicht interviewleidraad en gerelateerde SLO-factoren 

Operationalisatie SLO-factor 

Vragen over geobserveerde mtv-les / geobserveerde wereldoriëntatieles 

Welke lesactiviteiten met welk mtv-leerdoel? Lesplan op papier; taalmethode of 
zelf uitgewerkt? 

2a, 2d 

Hoe gekomen tot mtv-lesdoelen, welke bron? 2a, 2d 

Beoogde mtv-doelen behaald door alle/deel leerlingen; hoe vastgesteld? 2d, 3a 

Hoe is omgegaan met niveauverschillen in mtv?  3a 

Komt er vervolg op deze les? Is dit anders voor de achterblijvers? 2d, 3a 

Hoe worden mtv-vorderingen geregistreerd, in deze les en algemeen? 2e 

Krijgen achterblijvers gericht extra ondersteuning en hoe dan/van wie? 2e 

Hoe aangesloten bij interesse en beleving leerlingen? 2a 

Welke interactievaardigheden en feedbackmethoden gebruikt? 2b 

Hoe klasklimaat en spreekveiligheid beïnvloed/bewerkstelligd? 3b 

Specifieke vragen over geobserveerde les wereldoriëntatie/zaakvak 

Spontaan in les gewerkt aan mtv-vaardigheden?  2a, 2c 

Transfermomenten/feedbackmomenten mtv in les? ‘Voorgekookt’ of spontaan? 2a, 2c 

Algemeen: vooral intentioneel of ook incidenteel werken aan mtv?  2a, 2c  

Overige vragen over mtv op school 

Relatieve aandacht voor subdomeinen mtv i.v.m. andere taalonderdelen 2a  

Gebruik lesmethoden, (eigen) materialen; tevredenheid 2b, 3d  

Gebruik leerlijnen 2d 

Frequentie mtv gericht aan de orde bij taal en bij andere vakken 2a 

Oordeel leerkracht over benodigde didactische competenties voor mtv 2b 

Belemmeringen, verbeterpunten mtv-onderwijs 2b 

Mtv = mondelinge taalvaardigheid 
 

9.5 Verloop dataverzameling 
 
Aan elke deelnemende school waren een of twee testleiders gekoppeld. Hun taak was om zowel in 
groep 6 als groep 8 een reguliere les in mondelinge taalvaardigheid (luisteren en/of spreken en/of 
gesprekken) en een reguliere les in wereldoriëntatie te observeren, en daarna de groepsleerkracht te 
interviewen. Met ‘reguliere les’ bedoelen we een les die standaard op het rooster staat en niet anders 
is dan anders. Aan de school is wel gevraagd om geen les mondelinge taalvaardigheid te kiezen waarin 
één leerling een langdurige spreekbeurt houdt of waarin de leerlingen hoofdzakelijk stil aan een 
schriftelijke individuele opdracht of toets werken. Wat betreft de andere les was er geen voorkeur voor 
een specifiek onderwerp, maar is wel verzocht om een les te kiezen waarin naar verwachting sprake is 
van redelijk wat mondelinge interactie tussen de leerkracht en de leerlingen. Het interview na afloop van 
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de lesobservaties was bedoeld als aanvulling op de geobserveerde lessen en de eerder ingevulde 
schoolleidersvragenlijst en duurde ongeveer een uur.  
 

9.5.1 Respons 
 

Het is niet gelukt om bij alle scholen in groep 6 en 8 een les in mondelinge taalvaardigheid en 
wereldoriëntatie te observeren. De redenen daarvoor waren divers; soms bleek de school geen 
specifieke mondelinge taalvaardigheidslessen aan te bieden, soms bleek een leerkracht onvoldoende 
voorbereid op de komst van de testleider of wilde een van beide leerkrachten niet meewerken. Op 
verschillende scholen was sprake van combinatieklassen van groep 5/6, 6/7 of 7/8. Daarbij heeft de 
testleider zo veel mogelijk de les aan groep 6 of 8 geobserveerd. Op één school was er sprake van twee 
combinatieklassen van groep 6, 7 en 8; in een daarvan zijn beide lessen geobserveerd, in de andere 
klas alleen de les wereldoriëntatie, en na afloop is aan beide leerkrachten een interview afgenomen. Op 
een andere school was één combinatieklas van groep 6, 7 en 8; in deze klas zijn twee lessen 
geobserveerd en is één interview afgenomen. In Tabel 9.4 zijn deze lessen en interviews meegeteld bij 
groep 8. In totaal zijn er 23 lessen in mondelinge taalvaardigheid - vaak waren dit overigens algemene 
taallessen - en negentien lessen in wereldoriëntatie geobserveerd. Er zijn 29 interviews afgenomen. Op 
één school is het interview met de leerkracht in groep 6 achterwege gebleven omdat zij dit te belastend 
vond.  
 
Tabel 9.4 – Responsoverzicht verdiepend onderzoek 

Onderdeel Groep 6 Groep 8 

Observatie les mondelinge taalvaardigheid 10 13* 
Observatie les wereldoriëntatie 8 11** 
Interview 13 16** 

* Waarvan een groep 6-7-8 
** Waarvan twee groepen 6-7-8 
 
Onder de geïnterviewde leerkrachten zijn negen mannen en twintig vrouwen. Hun gemiddelde 
onderwijservaring bedraagt ruim negentien jaar. Geen van hen heeft de academische pabo gevolgd, 
negen van hen hebben wel een andere masteropleiding gevolgd (waaronder enkele in minder relevante 
richtingen, zoals bewegingsonderwijs). Vijf leerkrachten hebben vrij recent bij- of nascholing op het 
terrein van taalonderwijs gevolgd30.  
  

                                                      
30  In alle gevallen gaat het om scholing op het terrein van taalonderwijs in brede zin, niet om specifieke scholing over mondeling 

taalvaardigheidsonderwijs. Onbekend is of laatstgenoemde scholing wel aangeboden wordt. 
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10. De lessen mondelinge taalvaardigheid 
 

10.1 Inleiding 
 
In Hoofdstuk 9 is wel gebleken dat tijdens de dieptestudie veel en grotendeels kwalitatieve gegevens 
zijn verzameld. In de nu volgende hoofdstukken zijn deze zo systematisch en overzichtelijk mogelijk 
gepresenteerd. Allereerst gaan we in dit hoofdstuk in op de resultaten van de geobserveerde lessen 
mondelinge taalvaardigheid, aangevuld met informatie uit de interviews met de groepsleerkrachten over 
deze lessen. In Paragraaf 10.2 omschrijven we eerst kort wat er in de lessen gebeurde. Vervolgens 
analyseren we in paragraaf 10.3 de domeinspecifieke aspecten en in paragraaf 10.4 de meer algemene 
aspecten van deze lessen. Daarbij gebruiken we de opbrengsten van zowel de lesobservaties als de 
interviews met de groepsleerkrachten. We eindigen dit hoofdstuk met enkele concluderende 
opmerkingen. 
 

10.2 Omschrijving van de lessen mondelinge taalvaardigheid 
 
De testleiders hebben op de geselecteerde scholen 23 lessen voor mondelinge taalvaardigheid 
geobserveerd en beoordeeld, en daarover na afloop aanvullende vragen gesteld aan de leerkrachten. 
Uit de opbrengsten is een korte beschrijving van de lessen gedestilleerd, die is opgenomen in Tabel 
10.1.  
 
Tabel 10.1 – Korte omschrijving van de geobserveerde lessen mondelinge taalvaardigheid 

Les Lesbeschrijving 

1 Het is een woordenschat-les die start met een rap waarin het onderwerp en de nieuwe woorden vast langs komen. De 
leerkracht zingt voor, de leerlingen zingen na. In tweetallen maken de leerlingen daarna een ‘elfje’ (versje). Daarna lezen 
sommige leerlingen hun elfje voor aan de klas, die daarop feedback geeft. 

2 Bij het maken van opdrachten over woordenschat volgen de leerlingen het stappenplan ‘denken, delen, uitwisselen’: ze 
denken eerst zelf na, delen het resultaat binnen hun groepje en tenslotte wordt dat uitgewisseld met de klas. 

3 In het eerste deel van de les voeren de leerlingen een discussie over de eindmusical. Eerst bereiden ze die voor door 
individueel argumenten te bedenken. Deze zijn vervolgens in groepjes besproken en per groepje geeft een leerling een 
samenvatting daarvan aan de klas. In het tweede deel van de les overleggen de leerlingen in tweetallen over welke 
synoniemen bij elkaar horen. 

4 De leerlingen voeren een debat over een actueel onderwerp uit het Jeugdjournaal, op basis van stellingen en onder 
leiding van drie gespreksleiders (een wisselende rol van leerlingen). De leerlingen dragen argumenten voor en tegen 
aan en reageren op elkaar. 

5 De les gaat ook over sociale competenties. De klas bekijkt drie filmpjes over ‘het recht op een eerlijk proces’ (o.a. een 
fragment uit 'De rijdende rechter'). Na elk filmpje volgt een klassikale bespreking, waarin leerlingen vragen beantwoorden 
over wat ze hebben gehoord en gezien en hun mening geven. In de vervolgles zullen de leerlingen in groepjes van drie 
zelf een eerlijk proces naspelen (niet geobserveerd).  

6 Het betreft een les uit de filosofiemethode ‘Denq’. Aan de hand van afbeeldingen van kunstvoorwerpen op Google 
vertellen de leerlingen tegen de klas wat ze vinden van kunst.  

7 Eerst wordt in een klassengesprek besproken wat een discussie is, wat sterke en zwakke argumenten zijn en welke 
regels er bij een discussie gelden. Daarna overleggen de leerlingen in groepjes van vier. Ze kiezen een stelling en 
bedenken daar argumenten voor. Het uitwisselen van deze argumenten komt in de vervolgles aan de orde (niet 
geobserveerd). 

8 Eerst wordt klassikaal besproken wat een discussie is en welke regels daarvoor gelden. Daarna bekijkt de klas een 
filmpje waarin een discussie wordt gevoerd en beantwoordt hierover een aantal vragen. Daarna discussiëren ze in 
groepjes van vier over een gekozen stelling. Tot slot volgt een klassikale bespreking van die groepsdiscussies, waarbij 
de groepsvoorzitters eerst samenvatten hoe de discussie verliep.  

9 Het is een les over woordenschat. De leerkracht is voornamelijk aan het woord. Leerlingen krijgen soms de gelegenheid 
om te oefenen in verwoorden: ‘weet je wat dit betekent’, ‘kun je dat uitleggen?’. 
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Les Lesbeschrijving 

10 De les gaat over het oplossen van een probleem rond geluidsoverlast in de straat. Eerst schrijven ze hun eigen mening 
op en bereiden hun inbreng voor. Daarna overleggen ze in groepjes van drie met elkaar. Een leerling per groep licht de 
gekozen oplossing(en) vervolgens klassikaal toe. 

11 In de voorafgaande les is het verschil tussen feiten en meningen behandeld naar aanleiding van een sportverslag. In 
deze les bekijkt de klas eerst een sportfilmpje dat de leerlingen daarna schriftelijk samenvatten. Een leerling mag het 
verslag aan de klas presenteren. In de vervolglessen zullen de anderen dat ook doen. 

12 De leerlingen voeren een ‘denkgesprek’ (uit de lesmethode) in groepjes. Ze geven hun eigen mening, luisteren naar 
elkaar en formuleren gezamenlijk argumenten. Per groepje geeft een leerling daarna klassikaal een samenvatting van 
het gesprek. 

13 Eerst bespreekt de leerkracht met de klas hoe je je mening moet verwoorden en wat de regels van een discussie zijn. 
Vervolgens oefenen de leerlingen daarmee: eerst denken ze zelf na over de vragen, daarna voeren ze een discussie in 
tweetallen over stellingen. Tot slot worden de resultaten klassikaal besproken. 

14 Het betreft een les in woordenschat en mondelinge taalvaardigheid rond het thema communicatie. De leerlingen 
bespreken eerst in een groepje wat ze al/nog weten over communicatie, daarna wordt het onderwerp klassikaal 
besproken. De leerkracht bespreekt de regels van communicatie (staan in het lesboek) en geeft er steeds een recent 
voorbeeld bij of creëert daarvoor een situatie. Daarna worden de leerlingen in groepjes ingedeeld. Ze geven elkaar een 
korte presentatie, waarop de andere groepsleden feedback geven. Steeds neemt een andere leerling de rol van 
voorzitter/gespreksleider; de leerlingen hebben dit duidelijk vaker gedaan en weten precies wat er van hen verwacht 
wordt. 

15 De les start met een klassengesprek over wat een adequate beschrijving is. Daarna oefenen de leerlingen in tweetallen 
daarmee, aan de hand van een tekening van een hond, huis en boom: een leerling beschrijft wat hij ziet, de ander tekent 
het na. Bij de evaluatie wordt aan twee tweetallen gevraagd om voor de klas hun beschrijving en tekening toe te lichten. 

16 De les gaat over het voeren van overleg om tot een besluit te komen en hoe dit verschilt van een discussie. Dat wordt 
geïntroduceerd in een klassengesprek over een plaatje van een tienerdisco. Daarna volgt klassikale uitleg (met 
stappenplan) over hoe je dergelijk overleg voert. De klas bekijkt een filmpje van een overleg en beantwoordt daar vragen 
over. Twee groepjes houden een overleg voor de klas, dat daarna klassikaal wordt geëvalueerd. Daarna voeren de 
leerlingen in groepjes van drie (een voorzitter en twee leerlingen met tegengestelde mening) overleg. Ook dat wordt 
klassikaal geëvalueerd. 

17 Eerst bespreekt de leerkracht de vorige les over het voeren van een debat en de betekenis van bepaalde termen 
(argumenten, tegenargumenten, drogredenen). Daarna voeren de leerlingen een debat in twee groepen (voor en tegen) 
over de stelling ‘het zou verplicht moeten worden een deel van je middelbareschooltijd in het buitenland door te brengen’. 
In elk van beide groepen voeren de leerlingen op de eerste rij het debat, de leerlingen op de tweede rij fluisteren hen 
argumenten in. Bij het tweede debat wisselt dat en mogen leerlingen zelf nieuwe stellingen inbrengen. Voorafgaand aan 
beide debatten bedenken de leerlingen in tweetallen goede argumenten. De leerkracht is de debatleider. 

18 Het debat gaat over een luchtballon met drie inzittenden. Er moeten passagiers uit, anders stort de luchtballon neer. Drie 
leerlingen spelen de passagiers. Ze staan voor de klas, geven een presentatie over zichzelf en noemen daarna 
argumenten waarom ze in de ballon mogen blijven. Daarna gaan ze daarover met elkaar in debat. De andere leerlingen 
luisteren en stemmen vervolgens over wie mag blijven en wie weg moet. Het luchtballondebat wordt vandaag voor de 
achtste keer gevoerd. 

19 De les begint met een introductie van het thema ‘discussie’: wat is ook weer het verschil tussen meningen en feiten, wat 
zijn goede en slechte argumenten? Daarna schrijven de leerlingen argumenten op waarom zij de zak met geld verdienen. 
Enkele leerlingen mogen deze voor de klas presenteren. Daarna volgt overleg in tweetallen over de beste argumenten, 
gevolgd door discussie in viertallen over wie de zak met geld wint. 

20 Het eerste deel van de les is gericht op woordenschat rondom ‘communicatie’. In het tweede deel schrijven de leerlingen 
een betoog over de vraag of er een dagblad voor kinderen moet komen, en wat daar dan in zou moeten staan. Daarbij 
moeten ze de nieuw geleerde woorden gebruiken. Vervolgens presenteert een aantal leerlingen hun betoog aan de klas. 
De andere leerlingen luisteren en geven feedback.  

21 In het kader van begrijpend lezen behandelt de klas een tekst over wielrennen en Tom Dumoulin. Daarna bekijkt de klas 
een filmpje over wielrennen en gaan ze in gesprek met elkaar via het principe ‘Wandel, wissel uit': de leerlingen wandelen 
door de klas, als de leerkracht in de handen klapt gaan ze in gesprek met de leerling die naast hen staat. 

22 De klas beluistert een audiofragment van een verkoopgesprek en beantwoordt daarover vragen. Daarna bereiden de 
leerlingen in tweetallen een telefoongesprek voor waarin ze met elkaar onderhandelen over de koop van een zelfgekozen 
product. Dit doen ze aan de hand van vragen en steekwoorden (bijv. minimale/maximale vraagprijs, wat wil de koper 
weten). Enkele tweetallen mogen het voorbereide en geoefende gesprek daarna voor de klas houden. Klassikaal wordt 
er na elk gesprek geëvalueerd hoe het liep.  
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Les Lesbeschrijving 

23 De geobserveerde les gaat over spelling; mondelinge taalvaardigheid krijgt weinig aandacht. 

 
 
Uit de lesbeschrijvingen blijkt wel dat de lessen aanzienlijk variëren qua inhoud en dat er vaak, behalve 
het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid, ook andere doelen worden beoogd; bijvoorbeeld ten 
aanzien van woordenschat, spelling, begrijpend lezen, filosofie of sociale vaardigheden. Er zijn twee 
lessen (nummer 9 en 23) geobserveerd waarin maar heel beperkt aandacht was voor mondelinge 
taalvaardigheid, ofschoon daarom wel gevraagd was (zie ook de brief aan de scholen in de bijlage). 
 
Zoals in paragraaf 10.3 wordt besproken, hebben de testleiders in deze 23 lessen beoordeeld en 
genoteerd of ze bepaalde domeinspecifieke lesaspecten rond Luisteren, Spreken en Gesprekken 
hebben geobserveerd. Ze deden dat echter alleen als dit subdomein naar hun oordeel in de les aan de 
orde kwam. We kunnen hieruit dus ook afleiden welke subdomeinen in de 23 lessen volgens de 
testleiders zijn behandeld (Tabel 10.2).  
 
Tabel 10.2 – Subdomeinen in de lessen mondelinge taalvaardigheid volgens de testleiders 

Subdomein Lesnummer 

Alleen Luisteren -- 
Alleen Spreken 6 
Alleen Gesprekken 3, 7, 10, 12, 21 
Luisteren en Spreken 11, 18, 20 
Luisteren en Gesprekken 5, 22 
Spreken en Gesprekken 4, 13, 19  
Luisteren, Spreken en Gesprekken 2, 8, 14, 15, 16, 17 
Geen van de subdomeinen 1, 9, 23 

 
Hier en daar zijn er wel vraagtekens te zetten bij bovenstaande tabel. Zo lijkt uit de lesbeschrijving af te 
leiden dat er in les 18 niet alleen aandacht was voor Luisteren en Spreken, maar ook voor Gesprekken. 
Les 4 en 13 lijken vooral het subdomein Gesprekken te betreffen, en Spreken veel minder. Daarnaast 
vragen we ons af of de testleiders het subdomein Luisteren wat vaker hadden moeten signaleren, vooral 
in de lessen waarin leerlingen feedback geven op elkaar (vergelijk les 4 en 19). 
 

10.3 Domeinspecifieke lesaspecten 
 
Zoals hierboven vermeld, hebben de testleiders op het observatieschema hun oordeel gegeven over 
het ‘zeker wel’, ‘enigszins’ of ‘zeker niet’ voorkomen van specifieke aspecten van het onderwijs in 
Luisteren, Spreken en Gesprekken. In de tabellen hierna worden de resultaten hiervan weergegeven. 
De verschillen tussen de lessen zijn niet getoetst op significantie en ook wordt er geen onderscheid 
gemaakt naar categorieën scholen of tussen groep 6 en 8; daarvoor is het aantal lesobservaties te laag. 
Tabel 10.3 laat zien wat het oordeel van de testleiders is over specifieke lesaspecten betreffende 
Luisteren. 
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Tabel 10.3 – Oordeel testleiders over specifieke lesaspecten Luisteren (n=11) 

Items: Is er aandacht voor … -- -/+ ++ nvt 

1. Het luisterdoel (bijv. precies, selectief, kritisch luisteren)? 3 3 5 - 
2. Het luisterproces (weet je nu wat je wilde weten)? 7 2 1 1 
3. De inhoud van de beluisterde tekst (was het duidelijk, wat 

vond je ervan?) 
4 - 7 - 

4. Strategieën om informatie uit tekst te halen (wie-wat-
waarom, hoofdlijnen, samenvatting, toon)? 

8 1 1 1 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 

 
Bij elf van de 23 lessen is over specifieke lesaspecten rondom Luisteren een oordeel gegeven (zie ook 
Tabel 10.2). Geen enkele van deze aspecten is in alle luisterlessen met zekerheid gesignaleerd, maar 
de leerkrachten besteden volgens de testleiders wel vaker (5 tot 7 keer ‘zeker wel’ gezien) aandacht 
aan het luisterdoel en de inhoud van de luisterles dan aan het luisterproces en aan strategieën om 
informatie uit een beluisterde tekst te halen (allebei in één les ‘zeker wel’ gezien). Enkele testleiders 
hebben hun oordeel toegelicht op het observatieschema en/of het ‘best practices’ formulier31; in het 
kader hieronder staan daarvan enkele voorbeelden. Overigens hebben de testleiders weliswaar vaak 
positieve voorbeelden genoteerd, maar dat geldt zeker niet altijd. Hun citaten in de kaders in dit en het 
volgende hoofdstuk moeten daarom vooral worden gelezen als informatieve illustraties van de 
geobserveerde lespraktijken. Tussen haakjes staat achter de citaten het nummer van het item uit Tabel 
10.3 waarnaar het voorbeeld verwijst.  
 
- “Leerkracht: ‘Luister goed naar de argumenten, daarna kies je op wie je stemt’.” (1) 
- “Bij het tweede filmpje wordt duidelijk dat het om vier punten gaat die ervoor zorgen dat het geen eerlijk 

proces betreft. Die moeten leerlingen 'eruit halen'. Na het derde filmpje wordt de eigen mening van 
leerlingen gevraagd.” (1, 3) 

- “Leerkracht: 'Als je kijkt naar de praathulp, wat sloeg de jongen in het beluisterde fragment dan over?’ 
Uit de antwoorden van leerlingen wordt vervolgens duidelijk dat de jongen geen vragen heeft gesteld 
over het product.” (4) 

 
Tabel 10.4 toont de vier specifieke lesaspecten rondom Spreken en geeft de oordelen van de testleiders 
weer.  
 
Tabel 10.4 – Oordeel testleiders over specifieke lesaspecten Spreken (n=13) 

Items: Is er aandacht voor… -- -/+ ++ nvt 

1. Het spreekdoel (bijv. mening geven, publiek informeren of 
vermaken)? 

4 1 8 - 

2. De inhoud en vorm van de spreekactiviteit? 5 - 8 - 
3. Rekening houden met type publiek? 7 2 4 - 
4. Elementen tbv voorbereiding (onderwerp, publiek, opbouw, 
tijd)? 

5 3 5 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
In 13 van de 23 lessen is het subdomein Spreken aan de orde (zie ook tabel 10.2). In deze lessen is 
volgens de testleiders vaker aandacht voor het spreekdoel en voor de inhoud en vorm van de 
spreekactiviteit (beide in 8 lessen gezien), dan voor de manier waarop een spreker rekening houdt met 

                                                      
31  Niet alle testleiders hebben het ‘best practices’-formulier ingevuld, maar degenen die dat wél hebben gedaan hebben daarop 

meestal ongeveer hetzelfde genoteerd als op het observatieschema. Daarom verwerken we deze notities in paragraaf 10.3 en 
10.4 tegelijkertijd. 
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het type publiek en de elementen aan de hand waarvan men een spreektaak voorbereidt (in 4 tot 5 
lessen). Enkele toelichtende opmerkingen van de testleiders zijn in het kader hierna opgenomen; de 
nummers tussen haakjes verwijzen naar de items in Tabel 10.4. 
 
- “De leerkracht benoemt dat ‘overtuigen’ het doel is. Terwijl de leerlingen bezig zijn stelt hij een aantal 

open vragen om ze verder te helpen en geeft tips.” (1, 2) 
- “Leerkracht: ‘Wil je uitleggen aan de klas wie je bent?' en 'Vertel waarom jij in de luchtballon moet 

blijven.' “ (1, 2, 3) 
- “Met behulp van een briefje met steekwoorden hebben de leerlingen hun presentatie voorbereid.” (4) 

 
Tabel 10.5 brengt het oordeel van de testleiders in beeld over specifieke lesaspecten bij Gesprekken 
voeren.  
 
Tabel 10.5 – Oordeel testleiders over specifieke lesaspecten Gesprekken (n=16) 

Items: Is er aandacht voor … -- -/+ ++ nvt 

1. Het gespreksdoel (bijv. overtuigen, opvragen van informatie)? 1 1 14 - 
2. Gespreksregels (naar elkaar luisteren, niet door elkaar praten, 

aankijken)? 
2 - 14 - 

3. Het (laten) samenvatten van het gesprek? 7 1 8 - 
4. Het nemen van gespreksbeurten? 3 1 12 - 
5. Speelt lkr. vragen door naar andere lln. (om het gesprek gaande te 

houden)? 
8 2 5 1 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
In 16 van de geobserveerde lessen komt het subdomein Gesprekken aan de orde (zie ook tabel 10.2). 
Bijna altijd is er in deze lessen aandacht voor het gespreksdoel, de gespreksregels en het nemen van 
gespreksbeurten (in 12 tot 14 lessen). Minder vaak is er aandacht het (laten) samenvatten van het 
gesprek (in 8 lessen) en ook gebeurt het maar beperkt dat de leerkracht vragen doorspeelt naar andere 
leerlingen (in 5 lessen).  
 
Uit de toelichting van de testleiders zijn enkele voorbeelden hierna weergegeven (kader; de nummers 
tussen haakjes verwijzen naar items uit Tabel 10.5). 
 
- “De leerkracht corrigeert als er door elkaar heen gesproken wordt en geeft beurten.” (2, 5) 
- “Leerlingen passen discussieregels toe op de discussie in het filmpje.” (2) 
- “Aan het eind van de les worden er ook nog gespreksregels geprojecteerd en besproken.” (2) 
- “Een leerling per groepje vult een feedbackformulier in over de discussie.” (3) 
- “Er wordt een digitale timer gebruikt om het gesprek in goede banen te leiden.” (2, 4) 
- “Leerkracht wijst gespreksleider aan. Dit wordt duidelijk vaker gedaan; leerling weet precies wat er van 

hem verwacht wordt. Geeft groepsgenoten de beurt en stelt de vragen.” (2, 4, 5) 

 
10.4 Algemene aspecten van de lessen mondelinge taalvaardigheid 

 
10.4.1 Doelgerichtheid en planmatigheid 

 
Behalve over domeinspecifieke aspecten die deel (kunnen) uitmaken van een les in Luisteren, Spreken 
of Gesprekken, hebben de testleiders op dezelfde manier ook hun oordeel gegeven over een aantal 
meer algemene aspecten van het geobserveerde onderwijsleerproces. Ook hebben ze over elk 
algemeen aspect van het onderwijsleerproces een globaal oordeel gegeven, een cijfer tussen 1 en 10.  
 
Het eerste algemene aspect dat we bespreken is de doelgerichtheid en planmatigheid van de les. Tabel 
10.6 toont de vijf items die horen bij dit aspect en geeft de oordelen van de testleiders weer over deze 
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items. Vanwege de lage aantallen lesobservaties zijn ook hier geen significantietoetsen of 
factoranalyses uitgevoerd en evenmin is er onderscheid gemaakt tussen categorieën scholen of tussen 
groep 6 en 8.  
 
Tabel 10.6 – Oordeel testleiders over Doelgericht en planmatig (n=23) 

Items  -- -/+ ++ nvt 

1.  Is de les goed voorbereid (leerdoel, materiaal, werkvormen )? 1 4 18 - 
2.  Geeft de leerkracht aan het begin gerichte informatie over doel en 

opbouw van de les? 2 10 11 - 

3.  Grijpt de leerkracht terug op wat eerder in andere lessen al 
aangeleerd is (transfer)? 6 2 15 - 

4.  Activeert de leerkracht de voorkennis en evt. ervaringen van de 
leerlingen? 

6 0 17 - 

5.  Vat de leerkracht de les samen (wat hebben we geleerd, wat ging (niet 
zo) goed)? 9 0 14 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
Het globale oordeel van de testleiders over de doelgerichtheid en planmatigheid van de les en leerkracht 
is tamelijk positief; gemiddeld geven ze hiervoor een 7,3. Bepaalde elementen worden wel vaker 
geobserveerd dan andere; zo is maar één les mondelinge taalvaardigheid volgens de testleider niet 
goed voorbereid. In de helft van de lessen horen de leerlingen aan het begin wat het doel en de opbouw 
van de les zal zijn, al merken meerdere testleiders daarbij overigens op dat de leerkracht wel het doel 
van de les benoemt of op het bord zet, maar niet de opbouw. Het toepassen van transfer wordt in vijftien 
van de 23 lessen gesignaleerd en het activeren van voorkennis in zeventien lessen. Maar er zijn ook 
negen lessen waarin de leerkracht het geleerde na afloop niet samenvat voor de leerlingen. Enkele 
opmerkingen die testleiders bij hun oordeel noteerden, zijn hierna bijeen gezet (kader; nummers 
verwijzen naar de items in Tabel 10.6).  
 
- “Lesdoel op digibord: ‘Je leert hoe je kunt onderhandelen in een cirkelgesprek met de telefoon’.” (2) 
- “Leerkracht: 'Jullie hebben bij drama geleerd welke kant je op moet praten'.” (3)  
- “Leerkracht begint de les met: ‘Wat is ook weer het verschil tussen een mening, een feit en een 

argument?’.” (4) 
- “Leerkracht vraagt of de kinderen weten wat het verschil is tussen een discussie en een ruzie en geeft 

daarna een aansprekend voorbeeld uit de teamvergadering waarin gediscussieerd is over handspinners.” 
(4) 

- “Leerkracht laat de leerlingen zelf de vraag beantwoorden wat er goed ging tijdens het discussiëren en 
wat niet.” (5) 

- “Samenvatten gebeurt middels een toelichting door tweetallen aan het eind en de feedback van de 
leerkracht daarop.” (5) 

 
Uit de interviews met de leerkrachten 
In totaal hebben 26 leerkrachten in de interviews tamelijk uitgebreid ook vragen beantwoord over de 
lesdoelen, -plannen en –activiteiten voor mondelinge taalvaardigheid32. Veel van die informatie is 
verwerkt in Paragraaf 10.2. Maar heel vaak leverden de antwoorden ook informatie op over de 
planmatigheid en doelmatigheid van de les. Hieronder bespreken we deze informatie, aan de hand van 
drie subthema’s.  
 
Gebruik en herkomst lesdoelen en lesplan 
De helft van de groepsleerkrachten (n=13) heeft de doelen en het lesplan/de lesactiviteiten geheel of 
grotendeels uit de (taal)methode gehaald. Genoemde methoden zijn Taal op Maat, Taaljournaal, Staal, 

                                                      
32  Bij 23 van hen is ook een les geobserveerd en gingen de vragen concreet over die les. Bij de overige drie is meer algemeen 

over lessen mondelinge taalvaardigheid gesproken. 
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Taal in Beeld, Nieuwsbegrip en Taalactief. Daarnaast worden ook Kwink (sociaal-emotioneel leren), De 
Vreedzame School (sociale competentie en burgerschap) en Denq (filosofiemethode) genoemd. Enkele 
leerkrachten maken naast de taalmethode ook gebruik van Snappet, een interactief systeem waarbij 
leerlingen met een tablet werken en waarin de doelen ook voor de leerlingen zichtbaar zijn. Hieronder 
volgen enkele typerende citaten.  

- Ja, eigenlijk staan de doelen al in de methode zelf. Die zijn ook in de les verwerkt voor het digibord.
Dus dat gaat automatisch. (...) Nee, dat lesplan is al kant en klaar. Eventueel voeg je soms wat toe,
maar hierbij heb ik niks toegevoegd. (…) Ik neem eigenlijk altijd de doelen over uit de methode. Die
komen ook altijd zichtbaar op het digibord in beeld, zodat ze weten waarvoor ze het doen.”

- “Nee, dat staat in de methode. Daarin volg ik de methode wel altijd. De methode is heel doelgericht.
(…) Ik heb het niet zelf uitgewerkt. (…) Ik heb het wel in mijn hoofd. Bij de lessen mondelinge
taalvaardigheid is het ook leuk dat je al pratende ergens anders kunt komen en in kunt spelen op hun
interesses. En een lesplan met doelen, dan blijf je vaak toch een beetje zitten in je raamwerk of in je
stramien.”

- “Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van de doelen zoals die staan beschreven in de taalmethode
(Staal). Dit lesplan staat in de leerkrachthandeling van de methode uitgewerkt. Daarbij staan de doelen
van de les gekoppeld aan de activiteiten van de les. Elke les heeft een filmpje of een luisterfragment
waarin uitgelegd of voorgedaan wordt.”

Zes leerkrachten geven aan dat ze de doelen wel (grotendeels) uit de methode halen, maar dat ze het 
lesplan en de lesactiviteiten zelf bepalen en uitwerken. Dat heeft soms te maken met het ontbreken van 
een leerlijn voor de subdomeinen van mondelinge taalvaardigheid in de methode. Hieronder twee 
citaten. 

- “Debatteren komt in de taalmethode niet voor. In groepjes discussiëren wel. Uitgezocht is wat de leerlijn
is en daarbij hebben we zelf een les opgezet. Is niet verankerd in een jaarplan of lesplan. De doelen
die gekoppeld zijn aan het debat zijn wel de doelen vanuit de taalmethode, zoals het kunnen
verwoorden wat je denkt, weten wat argumenten en redenen zijn, wat een mening is. Lesplan is zelf
uitgewerkt met behulp van het internet.”

- “Het doel hiervan was: hoe geef ik een duidelijke instructie aan iemand, zodat diegene het kan
begrijpen, en welke punten zijn belangrijk daarvoor? Dat komt uit de methode, maar de manier waarop
ik het heb aangeboden is eigen. De koppeling aan de thematiek en aan het tekenen heb ik zelf verder
ontwikkeld. Dit is een doe-groep. Ik heb een aantal ‘zwaar dyslecten’. Dan weet ik al: als ik hem doe
zoals in het boek staat, ben ik er al twee kwijt. Op deze manier heb ik iedereen aan boord.”

Drie leerkrachten geven aan de doelen en het lesplan zelf gekozen en uitgewerkt te hebben. We citeren 
een van hen. 

- “We hebben een oude taalmethode: Taaltijd. Daar staat Luisteren en Spreken in, maar zonder duidelijk
omschreven doel. (…) We hebben een nieuwe methode volgend jaar, dus ik verwacht meer één lijn in
de school, want nu pakken we zelf wat op. Dit bespreken we ook niet onderling, we weten het wel van
elkaar, maar we passen het niet op elkaar aan. Het staat nu niet zwart op wit. Maar nu eerst maar eens
de nieuwe methode uitproberen, voordat we iets zelf gaan ontwikkelen.”

En tot slot zijn er vier groepsleerkrachten die van tevoren geen doelen hebben vastgesteld, waarvan we 
er een citeren (kader). 

- “Er zullen vast ergens doelen opgesteld zijn, maar die gebruiken wij niet. Daar hebben we het nooit
over. We zijn ergens wel doelgericht en prestatiegericht, want we willen alles eruit halen dat er in zit,
individueel per kind. (…) Voor een les bereid ik het een en ander voor, maar het gaat altijd anders. Als
er iets interessants gebeurt, wil ik daarop ingaan en wil ik daarop reageren. Zo merk je dat de kinderen
steeds beter dingen kunnen verwoorden en ook beter kunnen luisteren. (…) Ik bereid geen specifieke
les voor over Luisteren. Ze moeten altijd luisteren, daar zijn ze de hele dag mee bezig bij alle activiteiten.
Wat luisteren is leer je beter in de praktijk, dan in een les.”



 

125 

 

 
Behalen van de doelen 
In het interview is gevraagd of de leerkrachten vinden dat de lesdoelen zijn behaald en hoe ze dat 
hebben vastgesteld. Voor enkele leerkrachten is dat aanleiding tot reflectie op de vraag ‘heb ik gedaan 
wat ik wilde doen?’ De meesten interpreteren het echter als een vraag naar het behalen van 
ontwikkelingsdoelen bij leerlingen, en gaan in op de (on)mogelijkheden om vorderingen in mondelinge 
taalvaardigheid in kaart te brengen. Vaak gebeurt dat intuïtief/op gevoel, en het betreft eerder de hele 
klas dan individuele leerlingen. We illustreren dit hierna met enkele voorbeelden. In Hoofdstuk 12 
vergelijken we overigens de informatie over het meten van vorderingen uit de interviews met de 
resultaten uit de schoolleiderslijst. 
 
- “Voor mijn gevoel hebben alle leerlingen het doel behaald.” 
- “Met andere lessen, bijvoorbeeld rekenen, kun je nakijken en bepalen of iemand zijn doel behaald heeft. 

Bij dit soort lessen moet je het toch van het vragen stellen hebben en het in gesprek gaan.”  
- “Nou, als het ging om de doelen van de les: die zijn gehaald. Ze hebben een discussie gevoerd. Ze 

hebben die stappen ondernomen. Ze wisten de rol van de voorzitter. Dus, ja die zijn behaald. Maar als 
het gaat om: de klassenregels, sociaal-emotioneel, naar elkaar luisteren, naar mij luisteren, dan moet 
daar wel verbetering in komen.” 

- “Dat vind ik heel moeilijk te meten. In de toetsen wordt het ook niet gemeten, dat gaat puur om 
woordenschat en om taal-zinnen maken. (…) Maar voor mondelinge taalvaardigheid hebben we niet 
specifiek iets. Dat is ook bijna niet te doen. Ze moeten wel spreekbeurten, boekbesprekingen en 
werkstukpresentaties houden, dus dan kun je het wel een beetje zien. Ik weet ook niet of er methodes 
zijn die mondelinge taalvaardigheid toetsen.”  

- “Het vaststellen of die doelen behaald zijn is lastig. Constant weten waar leerlingen mee bezig zijn, 
rondlopen, reflecteren. Kinderen werken samen, geven elkaar tips. Je kunt niet vaststellen: goed of niet 
goed.” 

 
Planning vervolglessen 
Ten slotte ging een vraag uit de interviewleidraad in op het eventuele vervolg van de geobserveerde 
les. Ook dit heeft te maken met doelgerichtheid en planmatigheid. Uit de antwoorden blijkt dat verreweg 
de meeste leerkrachten een vervolgles gepland hebben. Vaak gaat dat overigens vanzelf, doordat ze 
werken vanuit een methode waarin herhalingslessen zijn ingebouwd. Anderen laten de vervolgles meer 
van het moment afhangen; uit de citaten (kader) blijkt dat dit soms samenhangt met onvrede over de 
methode. 
 
- “Ja, de lessen in de taalmethode bestaan altijd uit een instructieles uit het boek, en een herhalingsles 

in het werkboek.” 
- “Te weinig, want in de methode komen lessen in mondelinge taalvaardigheid veel te weinig terug. In 

andere lessen is er wel aandacht voor de mondelinge taalvaardigheid, waarin de vaardigheden van 
vandaag wel weer geoefend worden. Dagelijks zijn er gesprekjes over wat je wel en niet kan zeggen 
en hoe.”  

- “In principe niet, niet vanuit de methode. Maar we houden regelmatig discussies en 
groepsvergaderingen waarin dus ook overlegmomenten zijn. Zo komt het terug.” 

- “Maar er zijn ook wel dagen dat het anders is, of dat je merkt dat ze onrustig binnenkomen. Dan is soms 
discussie een heel leuk punt. (…) Dus het is niet altijd vanuit de methode, maar het is ook gewoon op 
momenten dat er bijvoorbeeld een opmerking komt vanuit de klas of vanuit het jeugdjournaal. Of er is 
gewoon een situatie waaruit een discussie ontstaat. Dan kunnen ze dat ook heel mooi met elkaar 
oplossen. (…) In de methode komt het ook vaker terug. Maar het komt vaker voor dat we op spontane 
momenten discussies hebben dan vanuit de methode. Dat vinden wij belangrijk omdat die situatie dan 
speelt bij kinderen. Ze willen het erover hebben. Dat is natuurlijk het mooiste moment om aan te grijpen 
voor mondelinge taalvaardigheid.” 

 
Het voorafgaande overziend, komt uit de interviews met de leerkrachten ongeveer hetzelfde beeld naar 
voren komen als uit de lesobservaties: de meeste leerkrachten besteden - met of zonder hulp van de 
lesmethode - voldoende aandacht aan het voorbereiden van de les en het koppelen van lesdoelen aan 
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lesactiviteiten. Minder planmatig is hun aandacht voor het bereiken van de doelen en het inplannen van 
vervolglessen, zeker als ook de taalmethode daarvoor geen aanknopingspunten biedt. 
 

10.4.2 Contextrijkheid 
 
Tabel 10.7 toont de vijf items die horen bij het aspect ‘Contextrijk’ en geeft de oordelen van de testleiders 
weer over deze items. 
 
Tabel 10.7 – Oordeel testleiders over Contextrijk (n=23) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1. Is de lesactiviteit betekenisvol en/of functioneel voor de 
leerlingen? 

1 - 22 - 

2. Lokken de lesactiviteiten samenwerking tussen de leerlingen 
uit? 

3 4 16 - 

3. Is het lesmateriaal aantrekkelijk? 2 3 18 - 
4. Is de les afwisselend? 2 2 19 - 
5. Dragen leerlingen zelf onderwerpen aan? 7 4 12 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
De contextrijkheid van het onderwijsleerproces wordt door de testleiders behoorlijk goed gewaardeerd: 
gemiddeld geven ze een 7,6. Slechts een van de 23 lessen wordt door de testleider niet betekenisvol 
of functioneel bevonden. Het gaat om de les die in Tabel 10.6 als enige niet goed voorbereid werd 
genoemd (les 9 in Tabel 10.1). De meeste lessen lokken volgens de testleiders samenwerking uit, het 
lesmateriaal is aantrekkelijk en de les afwisselend. In ongeveer de helft van de lessen dragen de 
leerlingen zelf onderwerpen aan. Enkele toelichtende opmerkingen van de testleiders zijn in het kader 
hierna opgenomen.  
 
- “Het gaat onder andere over het recht op onderwijs. Er wordt naar eigen kennis en ervaringen gevraagd 

wat betreft oneerlijke situaties. Een enkele keer haalt een leerling ook zelf een onderwerp aan: bijv. de 
doodstraf in Thailand, naar aanleiding van het jeugdjournaal.” (1, 4) 

- “Leerlingen mogen zelf een stelling kiezen uit een lijst met stellingen die de juf aanbiedt, of zelf met een 
stelling komen.” (1, 4) 

- “De methode geeft de zes regels van communicatie. (…) De leerkracht geeft bij elke regel een recent 
voorbeeld uit de klas of creëert een situatie. Bijv. een leerling durft niet te zeggen wat ze zelf vindt -> 
leerkracht grijpt dat aan bij de regel om aan te geven dat dat dan geen goede communicatie is.” (1) 

 
Uit de interviews met de leerkrachten 
Een van de vragen in de interviewleidraad luidde: Hoe heeft u in de les geprobeerd aan te sluiten bij de 
interesse en beleving van de leerlingen? Uit de antwoorden blijft dat alle leerkrachten daar aandacht 
voor hebben. Hierna volgen enkele citaten ter illustratie.  
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- “Ik probeer het door een stelling te vinden die actueel is en waar ze iets van weten. Bijv. vandaag uit 
het jeugdjournaal. Heel veel leerlingen vinden het ook leuk om hun mening te vertellen. Op die manier 
sluit een debat ook bij hun interesses.”  

- “Het voorbeeld van de handspinners. Want die zijn nu erg in. Daar moeten we iets mee en daar moeten 
we dus ook een mening over vormen en een standpunt. Daar heb ik de kinderen ook in meegenomen. 
Ik denk dat het ook leuk is dat ze zien dat wij dat ook vaak moeten gebruiken, het vormen van een 
argument of mening of standpunt.”  

- “De methode gaf twee stellingen aan. Toen dachten we: daar gaan ze gewoon niet over discussiëren, 
dat interesseert hen niet. Toen heeft M. een hele lijst met stellingen gemaakt, waarvan wij weten dat 
dat kan spelen bij de leerlingen. (…) We weten dat sommige meiden vegetariër willen worden. Die 
stelling staat erin. En er zou iemand gaan verhuizen naar een ander land. Dus toen heeft M. bedacht: 
Ik wil in Amerika wonen.”  

- “De leerlingen mogen hun presentatieonderwerp zelf kiezen, ook al hebben de onderwerpen niet altijd 
mijn voorkeur. Dat ze mogen overleggen onderling heeft ook een motiverende werking. Leerlingen 
zetten zich dan extra in, vinden het leuk en hopen dat ze de volgende dag op dezelfde manier mogen 
werken, dus werken dan extra hard.” 

 
10.4.3 Interactie leerkracht-leerlingen en kwaliteit van de feedback 

  
Tabel 10.8 bevat de vijf items die horen bij het aspect ‘Interactie leerkracht – leerlingen’ en de oordelen 
van de testleiders daarover.  
 
Tabel 10.8 – Oordeel testleiders over Interactie leerkracht – leerlingen (n=23) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1.  Stimuleert de leerkr. dat lln denken en praten, bijv. door impliciete 
(knikken, ‘o ja?’) en expliciete aanmoedigingen (‘en toen?’) en door 
stiltes te laten vallen? 

1 2 20 - 

2. Is het taalgebruik van de leerkracht goed afgestemd op de 
leerlingen (boeiend en begrijpelijk)? 

- - 23 - 

3. Legt de leerkracht de betekenis van nieuwe/moeilijke woorden 
goed uit? 

4 5 11 3 

4. Stelt de leerkracht open en prikkelende vragen? 1 1 21 - 
5. Stimuleert de leerkracht mondelinge interactie tussen leerlingen 

door (korte) overlegmomenten te creëren, bijv. in tweetallen of 
groepjes? 

3 5 15 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
Globaal geven de testleiders een 7,6 voor het aspect Interactie leerkracht – leerlingen. Ze stellen haast 
unaniem vast dat de leerkrachten het denken en praten bij hun leerlingen weten te stimuleren en 
aanmoedigen, hen open en prikkelende vragen stellen en hun taalgebruik goed afstemmen op de 
leerlingen (in 20 tot 23 lessen gezien). Iets verdeelder zijn de testleiders over de vraag of de leerkrachten 
nieuwe of moeilijke woorden goed uitleggen (in 11 lessen) en of mondelinge interactie tussen leerlingen 
expliciet wordt gestimuleerd (in 15 lessen).  
 
Enkele illustrerende opmerkingen van de testleiders zijn weergegeven in het kader hierna. De nummers 
tussen haakjes verwijzen naar de items in Tabel 10.8. 
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- “Leerkracht stimuleert vaak dat kinderen iets zeggen in hun eigen woorden: ‘Hoe zou jij het woord
omschrijven?’ “ (1, 4)

- “Leerkracht laat leerlingen de betekenis van nieuwe woorden aan elkaar uitleggen in plaats van het zelf
te doen.” (3, 5)

- “Leerkracht liet de leerlingen een heel moeilijk nieuw woord leren dat ze ‘s avonds thuis tijdens het eten
konden gebruiken. Dat vinden leerlingen leuk en doen ze ook daadwerkelijk.” (3)

- “Als een leerling bij de leerkracht komt met een vraag die een andere leerling ook had, moeten ze naar
die leerling toegaan. De leerlingen helpen elkaar.” (5)

Tabel 10.9 geeft de vier items die horen bij het aspect ‘Kwaliteit feedback’ en het oordeel van de 
testleiders hierover.  

Tabel 10.9 – Oordeel testleiders over Kwaliteit feedback (n=23) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1. Geeft de leerkracht feedback gericht op het doel van de les? 1 1 20 1 
2. Geeft leerkracht talige feedback? 3 - 20 - 
3. Vertoont de leerkracht talig voorbeeldgedrag (hardop voordoen)? 4 1 17 1 
4. Krijgen lln. gelegenheid met de feedback van de leerkr. iets te doen

(nog eens proberen)?
6 2 14 1 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 

Globaal geven de testleiders een 7,2 voor de kwaliteit van de feedback die de leerkracht geeft. Dat is 
een iets lager gemiddeld cijfer dan bij de voorafgaande drie algemene aspecten. Ondanks dit wat lagere 
globale oordeel signaleren de testleiders bijna in elke les feedback die gericht is op het doel, talige 
feedback en talig voorbeeldgedrag (in 17 tot 20 lessen gezien). Alleen het laatste item over de 
gelegenheid die leerlingen krijgen om iets met de feedback te doen, wordt wat minder vaak gezien (in 
14 lessen). Enkele notities van de testleiders (kader) illustreren het voorafgaande. De nummers tussen 
haakjes verwijzen naar items in Tabel 10.9.  

- “Tijdens het voorbereiden van het gesprek gaat de leerkracht de tweetallen langs en helpt ze verder op
weg: ‘Wat bedoel je hiermee? Wil je ze allemaal kopen?’ ” (1, 2)

- “Leerkracht verbetert, vult aan, modelleert, herformuleert, 'Kun je het in andere woorden zeggen?' ” (1,
2, 3)

- “Een leerling geeft zijn mening over een ruzie tijdens het samen spelen (de fictieve probleemsituatie):
'Samen spelen, anders niet'. De leerkracht reageert: 'Ok, dus je bedoelt …' ” (2)

- “Leerkracht doet na hoe een leerling spreekt tijdens het debat; zacht praten, naar beneden kijken. Doet
vervolgens voor hoe het wel overtuigend over komt.” (2, 3)

- “Leerling las veel voor van het blaadje. Leerkracht vraagt om bij een gebruikt plaatje in de presentatie
nog iets uit zijn hoofd te vertellen. Dit lukt aardig, leerkracht zegt ‘dus had je dat blaadje nu echt zoveel
nodig?’. ” (4)

- “Er wordt niet altijd rust genomen; een meisje kan een woord niet uitspreken en krijgt niet nog een keer
de kans (andere leerling doet het).” (4)
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Uit de interviews met de leerkrachten 
In het interview is aan de groepsleerkrachten gevraagd concrete lesmomenten te benoemen waarin ze 
bewust bepaalde interactievaardigheden en feedbackmethoden gebruikten om de mondelinge 
taalvaardigheid van de leerlingen te bevorderen en ze uit te dagen (kader). 
 
- “De drie gespreksleiders leiden het gesprek/debat. Die proberen alles aan te sturen en feedback te 

geven. Deze rollen wisselen elkaar af. Leerlingen spreken elkaar zelf ook aan op als iemand erdoor 
heen praat. Verder grijp ik terug op de algemene klassenregels als de leerlingen zich niet aan deze 
regels houden. De leerlingen mogen ook feedback op elkaar geven.” 

- “Ik heb geprobeerd om iedereen wel een beetje de beurt te geven en iedereen uit te laten praten. (…) 
Ik doe dit wel bewust. Ik heb ook bij de groepjes bewust iemand aangewezen om een samenvatting te 
geven. Als ik dat niet had gedaan dat zou bij elk groepje de leerling met de ‘grootste’ mond dit hebben 
gedaan.” 

- “Bij interactievaardigheden let ik op zinsbouw; hoe zeg je dingen goed, en soms herhaal je dan op een 
andere manier, en soms maken we er specifiek een punt van (‘geef antwoord in een hele zin’, of ‘zeg 
je dat zo of kun je het ook op een andere manier zeggen?’). Ik ben er heel bewust mee bezig, maar dat 
ligt eraan waar je nadruk ligt. Bij feedback probeer ik vooral mee te geven dat niets fout is.”  

- “Wat ik vaak doe is: ik laat ze mijn zin afmaken. Waardoor ze gaan nadenken over hoe zo’n zin verder 
eindigt. Ik probeer veel vragen te stellen, dus veel kinderen aan het woord te laten. Ik vind het 
samenwerken daarin ook een belangrijke opdracht, omdat ze dan elkaar ook van feedback voorzien en 
nadenken over wat de ander zegt. “ 

 
10.4.4 Sfeer en klimaat 

 
Tabel 10.10 geeft het oordeel van de testleiders weer voor de items die horen bij het aspect ‘Sfeer en 
Klimaat’.  
 
Tabel 10.10 – Oordeel testleiders over Sfeer en klimaat (n=23) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1. Is er een veilig spreekklimaat in de klas? - 1 22 - 
2. Gaat de leerkracht gezellig/vriendelijk met de 

leerlingen om? 
- - 23 - 

3. Gaan de leerlingen gezellig/vriendelijk met elkaar 
om? 

- 2 21 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
De sfeer en het klimaat in de klas worden globaal als goed beoordeeld door de testleiders; gemiddeld 
krijgt dit aspect een 8,1. Vrijwel unaniem beoordelen de testleiders het spreekklimaat als veilig en de 
omgang tussen leerkrachten en leerlingen vriendelijk. Dat blijkt ook uit hun toelichtingen (kader; de 
nummers tussen haakjes verwijzen naar items in Tabel 10.10). 
 
- “Als je niet voor de klas wilt, hoeft het niet. Soms is de klas giechelig, maar ze luisteren in stilte naar de 

ander.” (1, 3) 
- “Duidelijk en streng maar wel in dienst van het creëren van een veilig klimaat.” (1, 2) 
- “Iedereen durft zijn mening te geven. Leerkracht geeft veel complimenten.” (1, 2) 
- “Leerlingen helpen elkaar door elkaar aan te vullen. Ze luisteren naar elkaar en de juf. De juf vraagt ook 

expliciet elkaar te helpen.” (1, 2, 3) 
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Uit de interviews met de leerkrachten 
Aan de groepsleerkrachten is gevraagd of ze de indruk hebben dat leerlingen zich veilig voelen in de 
klas en durven deel te nemen aan gesprekken en spreekactiviteiten. Ook is gevraagd om concrete 
voorbeelden van hoe ze het klasklimaat en de spreekveiligheid proberen te beïnvloeden. Vaak gaat het 
antwoord over leerlingen die het eng vinden om in de klas wat te zeggen en de manier om deze 
leerlingen uit hun schulp te laten kruipen. Verschillende respondenten verwijzen naar gevolgde 
trainingen voor leerkrachten (bijv. Pedagogisch Tact, BOSS-traject) of leerlingen (Kanjertraining, Rots 
en Water) en naar instrumenten waarmee sociale competenties worden gemeten (bijv. SCOL). 
 

- “We werken nu met de Gouden Wasknijper: iemand krijgt een gouden wasknijper in zijn laatje en moet 
de hele dag complimentjes geven en dan moeten andere kinderen (om het moeilijker te maken) ook 
heel veel complimentjes geven. In het begin hadden ze het heel snel door, maar nu weten ze soms echt 
niet wie hem heeft. Het klasklimaat is nu wel heel goed. Leerlingen zijn heel open als er iets met hen 
aan de hand is, maar kunnen nu ook aangeven als ze er even niet over willen praten. Ook wanneer 
kinderen een spreekbeurt slecht hebben voorbereid en uitgevoerd, geven ze nog steeds drie 
complimentjes.” 

- “Veiligheid is wel een issue in deze klas. Als ik vraag om een tweetal te maken, werkt dat meestal niet. 
Als ik ze wil laten werken, dan maak ik de tweetallen. De groepen zijn ook gemixt. Als ik tweetallen 
maak doe ik ook standaard een jongen en een meisje.” 

- “X verstopt zich en voelt zich niet veilig, weinig sociale contacten. (…) Deze kinderen worden door Scol 
gescreend. (…) Bij een spreekbeurt spreek ik met X af dat ze met mij de powerpoint maakt en dat ze 
vijf kinderen uitkiest waarmee ze de spreekbeurt gaat houden.” 

- “Door dit soort lessen vaker te geven, dat zorgt voor een soort gewoonte. Ze voelen zich zekerder als 
ze het al eens eerder gedaan hebben. Ik ben begonnen met mondelinge taalopdrachten te geven in 
kleine groepjes en dit later uit te bouwen naar ‘voor de klas’.” 

- “Zo hebben we bijvoorbeeld de Kanjertraining waar ik zelf heel enthousiast over ben. Dat creëert in zijn 
algemeenheid een veilig klimaat. Eén van de regels is bijvoorbeeld dat we niemand uitlachen; dat 
scheelt al een stuk. Deze regels kunnen ze dromen en daar houden ze zich ook aan. In de klas hangen 
de gekleurde petjes en zijn de leerlingen zich bewust van de rollen die ze aan kunnen nemen. Dit zorgt 
voor een veilig klimaat en dat de leerlingen zeggen wat ze willen zeggen. Ze zijn niet bang.” 

 
10.4.5 Differentiatie en aandacht voor elke leerling 

 
Het laatste algemene aspect van het onderwijsleerproces betreft Differentiatie en aandacht voor elke 
leerling (Tabel 10.11).  
 
Tabel 10.11 – Oordeel testleiders over Differentiatie en aandacht voor elke leerling (n=23) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1. Differentieert de leerkracht bij de instructie (houdt rekening met 
niveauverschillen)? 

8 8 5 2 

2. Differentieert de leerkracht bij de verwerking (idem)? 6 6 9 2 
3. Doen de leerlingen actief en gemotiveerd mee tijdens de les? - 4 19 - 
4. Checkt de leerkracht of alle lln. de instructie begrepen hebben, bijv. 
door controlevragen? 

10 3 10 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
De laagste globale score is voor dit aspect: gemiddeld geven de testleiders een 6,4. Met name zien de 
testleiders bij een groot deel van de lessen niet dat de leerkracht rekening houdt met niveauverschillen 
bij de instructie en verwerking, al merken sommigen ook op dat het moeilijk is om differentiatie goed te 
observeren (bijvoorbeeld omdat ze niet weten of overleggroepjes naar niveau worden samengesteld en 
of de leerkracht bewust andere vragen aan bepaalde leerlingen stelt dan aan de rest). Ook zien de 
testleiders niet altijd dat de leerkrachten controlevragen stellen om te checken of de leerlingen het 
begrepen hebben.  
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In het kader is een beperkt aantal voorbeelden opgenomen over differentiatie bij mondeling 
taalvaardigheidsonderwijs, afkomstig uit de notities van de testleiders (nummers verwijzen naar items 
in Tabel 10.11).  
 

- “Ik heb het idee dat het differentiëren automatisch gebeurt, maar moeilijk te observeren is.” (1, 2) 
- “Differentiatie bij de instructie vind ik moeilijk in te schatten, maar is bij de verwerking heel duidelijk. De 

leerkracht gaat de tweetallen langs en geeft extra uitleg waar nodig.” (1, 2) 
- “Sommige leerlingen krijgen extra hulp, bijvoorbeeld extra instructie in andere woorden.” (1) 
- “Er is aandacht voor de verschillende groepjes en individuele vragen van leerlingen. Zo nodig wordt de 

opdracht nog een keer uitgelegd.” (1,2) 
- “Er wordt continu input van leerlingen gevraagd. Ik heb geen letterlijk voorbeeld van controlevraag, 

maar heb wel de indruk dat de leerkracht kan inschatten of de leerlingen het snappen.” (3, 4) 

 
Uit de interviews met de leerkrachten 
Aan de groepsleerkrachten is gevraagd of en hoe ze tijdens de instructie en verwerking rekening hielden 
met niveauverschillen in de klas. Allemaal hebben ze daar een bevestigend antwoord op, zij het niet 
altijd van dezelfde strekking. Sommige leerkrachten benadrukken dat ze de zwakkere leerlingen 
makkelijkere vragen en opdrachten voorleggen dan de rest, andere leerkrachten vertellen over extra 
instructie voor deze leerlingen, weer anderen benoemen beide strategieën. Ter illustratie weer enkele 
citaten (kader). De meeste daarvan zijn overigens meer voorbeelden van algemene differentiatie dan 
van differentiatie specifiek in mondelinge taalvaardigheid. 
 

- “Sommige kinderen krijgen af en toe bewust niet de beurt omdat het niveau te hoog ligt. Op andere 
momenten krijgen ze juist wel de beurt, om ze wel de kans te geven hun mening of verhaal kwijt te 
kunnen. Dan draai ik het verhaal wel zo dat de leerling er een positief gevoel aan overhoudt.” 

- “Instructie is voor alle leerlingen gelijk. Soms krijgen leerlingen die het zichtbaar moeilijk vinden wat 
extra ondersteuning door er vaker langs te lopen of ze te helpen. Bij de verwerking verwacht je van 
sommige leerlingen meer dan van andere leerlingen.” 

- “Ik ken ze. Ik weet ook welke vraag ik aan wie moet stellen. Ik zorg ervoor dat moeilijkere vragen bij 
sterkere leerlingen komen te liggen en ik pas mijn vraag op het moment dat er taalzwakke leerlingen in 
de klas zitten. En bij de verwerking vind ik het belangrijk dat ze door elkaar zitten en elkaar helpen.” 

- “Je houdt er wel rekening mee, door een LWOO-leerling eerder te prijzen dan een die naar het 
gymnasium gaat. (…). Ik verdeel ze meestal gewoon over de groepjes. Soms zet ik ze ook weleens bij 
elkaar, maar vaak mix ik ze wel gewoon.” 

- “Ook weet ik dat niet alle leerlingen het fijn vinden om voor de klas te spreken, dus dan hou ik daar 
rekening mee door ze soms expres een wat makkelijkere vraag te geven zodat ze wat zelfvertrouwen 
krijgen, of ik laat ze gewoon even niet aan het woord.” 

 
Ook is gevraagd of de vervolgles anders zal zijn voor de achterblijvers dan de overige leerlingen. In 
bijna alle antwoorden komt terug dat de leerkrachten de groepjes anders zullen samenstellen dan in de 
geobserveerde les of een andere manier zullen zoeken om bepaalde leerlingen meer uit te dagen 
(kader). 
 

- “Bij deze les waren er leerlingen die wel argumenten op hun briefje hadden geschreven, maar wanneer 
ze een beurt krijgen niks zeggen. Deze leerlingen zullen gevraagd worden bij een vervolgles waarom 
ze niks (durven te) zeggen.” 

- “De leerlingen die vandaag minder actief mee hebben gedaan zal ik dan samen in een groepje zetten. 
Dan moeten ze wel meedoen en kunnen ze het niet overlaten aan de andere leerlingen.” 

- “Ik ga dan de wel de groepjes van tevoren plannen. Ik weet nu wie serieus waren. Die zet ik dan bij 
elkaar, zodat er echt een stap gemaakt kan worden. Kinderen die het lastig vinden, dat ik die wat meng.” 
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10.5 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van de observaties van de lessen mondelinge 
taalvaardigheid, aangevuld met informatie over deze lessen die de groepsleerkrachten in het interview 
hebben gegeven. Daaruit blijkt dat de leerkrachten niet aan alle domeinspecifieke lesaspecten rond 
Luisteren, Spreken en Gesprekken evenveel aandacht gegeven. Weinig aandacht is er bijvoorbeeld 
voor strategieën om informatie uit de tekst te halen bij Luisteren of voor het rekening houden met het 
type publiek bij Spreken. Andere domeinspecifieke lesaspecten worden wel veelvuldig gesignaleerd, 
zoals bij Gesprekken de aandacht voor het gespreksdoel en de gespreksregels. 
 
Uit de resultaten blijkt tevens dat voor bepaalde algemene lesaspecten, die SLO (2016) van belang acht 
voor het onderwijsleerproces mondelinge taalvaardigheid, op de onderzochte scholen veel aandacht is 
in de klas. Voorbeelden daarvan zijn de lesvoorbereiding, functionaliteit van de lesactiviteit, afstemming 
van het taalgebruik, gebruik van talige feedback of spreekveiligheid in de klas. Andere algemene 
lesaspecten worden minder vaak gesignaleerd, zoals het vooraf informeren van de leerlingen van het 
doel en de opbouw van de les, of de leerlingen de gelegenheid geven om te oefenen met de feedback. 
Ook afgaand op het gemiddelde globale oordeel van de testleiders stellen we vast dat de geobserveerde 
leerkrachten een aantal algemene didactische en pedagogische vaardigheden goed in de vingers 
hebben, zoals het creëren van een goede sfeer en klimaat in de klas, een contextrijk onderwijsaanbod 
en uitdagende interactie tussen leerkracht en leerlingen. Lastiger is het blijkbaar om voldoende te 
differentiëren en aandacht voor elke leerling te hebben. Overigens blijken de gemiddelde globale scores 
soms wel te verschillen tussen de verschillende categorieën scholen, en zien we dat de negen 
geobserveerde lessen op scholen in categorie 4 (meer dan zestien procent anderstaligen in groep 8) 
steeds als laagste uit de bus komen. Echter, na verdere analyse van de data blijkt dat vooral samen te 
hangen met één les die heel laag beoordeeld is. Als we die les achterwege laten, stijgt het gemiddelde 
globale oordeel voor categorie 4 aanzienlijk.  
 
Het is moeilijk om op grond van bovengenoemde resultaten vast te stellen welke van bovengenoemde 
aspecten van het onderwijsleerproces nu meer en minder van invloed zijn op de mondelinge 
taalvaardigheid van leerlingen. Immers, de scholen in de dieptestudie presteerden in het 
peilingsonderzoek relatief hoog op de toets voor Luisteren, maar niet per se ook bij Spreken en 
Gesprekken. Uitgerekend het subdomein Luisteren kwam in de geobserveerde lessen mondelinge 
taalvaardigheid relatief weinig aan de orde. Bovendien zijn geen scholen in de dieptestudie betrokken 
waar de prestaties voor Luisteren juist relatief laag waren. 
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11. De lessen wereldoriëntatie 
 

11.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de observaties door onze testleiders van de lessen 
wereldoriëntatie, inclusief de informatie daarover van de geïnterviewde groepsleerkrachten. De opbouw 
van dit hoofdstuk komt grotendeels overeen met het vorige; wel wijken het observatieschema en de 
interviewleidraad betreffende de les in wereldoriëntatie af van die voor de les in mondelinge 
taalvaardigheid. Het ging in deze lessen immers niet om de onderwijsactiviteiten rondom 
wereldoriëntatie, maar om lesmomenten waarin er aandacht was voor mondelinge taalvaardigheid.  
 

11.2 Omschrijving van de lessen wereldoriëntatie 
 
De testleiders hebben op de scholen die deelnemen aan de dieptestudie negentien lessen voor 
wereldoriëntatie (of zaakvaklessen) geobserveerd en daarover na afloop aanvullende vragen gesteld 
aan de leerkrachten. Met de opbrengsten hiervan is een korte beschrijving van elke les samengesteld 
(Tabel 11.1).  
 
Tabel 11.1 – Korte omschrijving van de geobserveerde lessen wereldoriëntatie 

Les Lesbeschrijving 

1 De les is een mix van Begrijpend lezen en Wereldoriëntatie. Er wordt klassikaal een tekst over een actueel 
nieuwsonderwerp behandeld (Nieuwsbegrip). Er wordt gewerkt volgens het principe Denken, Delen, Uitwisselen: de 
leerlingen denken eerst zelf na, dan bespreken ze hun antwoord in het groepje. Het groepje kiest het beste antwoord, 
dat wordt uitgewisseld met de hele klas. Na afloop wordt op de les teruggekeken aan de hand van een reflectieschema 
waarbij met een dobbelsteen de vraag bepaald wordt (bijv. ‘Wat vond je het moeilijkst/gemakkelijkste?’). 

2 De les gaat over de Tweede Wereldoorlog. Eerst geeft de leerkracht klassikaal informatie en stelt een aantal vragen. 
Daarna schrijven de leerlingen een verhaal over wat ze het meest indrukwekkend vinden aan WOII en presenteren dit 
vervolgens aan de klas. 

3 Leerlingen werken in tweetallen samen aan opdrachten (onderwerp niet geregistreerd) en overleggen met elkaar. Daarna 
legt een van hen aan de klas uit welk antwoord is gekozen en waarom. 

4 Aan de hand van het lesboek en een powerpoint-presentatie bespreekt de leerkracht het onderwerp van de 
geschiedenisles (kiesrecht). Vervolgens maken de leerlingen de opdrachten uit het boek voor zichzelf. Daarna wijst de 
leerkracht iemand aan die het antwoord hardop mag geven. 

5 Het eerste deel van de les is de evaluatie van een lessenserie over waterkringloop en klimaat. Leerlingen worden 
aangewezen om (onvoorbereid) voor de klas te komen vertellen wat ze weten over een geprojecteerde afbeelding. 
Andere leerlingen worden uitgenodigd om te helpen en aan te vullen. Het tweede deel van de les start met een klassikale 
instructie over de eisen waaraan een poster moet voldoen: Hoe ziet hij eruit? Staat er genoeg en goede informatie op? 
Goede tekst? Daarna beoordelen de leerlingen in kleine groepjes zelfgemaakte posters over Columbus. Tot slot licht de 
groepsvertegenwoordiger het oordeel van de groep toe aan de rest van de klas.  

6 De les gaat over de Nederlandse staat (grondwet, koningshuis, parlement). De leerkracht geeft eerst uitleg met behulp 
van het digibord en een powerpoint-presentatie, en houdt vervolgens een vraaggesprek met de klas. De leerkracht wijst 
steeds een leerling aan die een vraag mag stellen of beantwoorden. Aan het eind geeft de leerkracht een samenvatting 
met behulp van de powerpoint. 

7 Het betreft een geschiedenisles uit het boek over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De leerkracht is voornamelijk aan 
het woord, de leerlingen beantwoorden soms korte vragen. Later op de dag zal er een vervolg komen waarin de leerlingen 
een paar filmpjes bekijken en hierover meer vragen beantwoorden.  

8 Het gaat om een les uit het boek over het wegennet, ook krijgen de leerlingen een wegenkaart. Ze overleggen en werken 
in tweetallen aan opdrachten over de kaart. Daarna presenteren ze deze aan de klas. 

9 Ook deze les gaat over het wegennet, ook hier zijn wegenkaarten in de klas. De les (uit het boek) wordt eerst klassikaal 
voorbesproken, daarna lezen ze samen de tekst. De leerkracht stelt vragen die de leerlingen zelfstandig verwerken, maar 
ze mogen overleggen met elkaar en lopen door de klas om op de kaarten te kijken. Ook moeten de leerlingen vragen 
bedenken bij de tussenkopjes in de tekst. De leerkracht wijst steeds een leerling aan die antwoord mag geven. 



 

134 

 

Les Lesbeschrijving 

10 Het betreft een vervolgles over geschiedenis. De leerlingen geven in tweetallen een presentatie over het onderwerp. 
Zijdelings wordt aandacht besteed aan hoe je moet presenteren. De leerkracht geeft feedback, maar die betreft vooral 
de inhoud. Ook de andere leerlingen mogen reageren. 

11 De les komt uit het boek en wordt via een filmpje geïntroduceerd (onderwerp niet geregistreerd). Bij het maken van de 
opdrachten mogen de leerlingen veel samen overleggen met hun schoudermaatje of ogenmaatje (naast of tegenover 
zich) in het kader van ‘coöperatief werken’. De leerkracht wijst daarna een leerling aan om het antwoord te geven, geeft 
soms de beurt door aan een andere leerling om aan te vullen of verbeteren. De les wordt klassikaal nabesproken; 
leerlingen doen het om de beurt op het bord voor en leggen uit waarom. 

12 Het is een geschiedenisles over de Franse en Amerikaanse revolutie, later over Napoleon. Eerst is er een klassikaal deel 
met voorbespreking en instructie. Daarna werken de leerlingen in tweetallen aan een onderzoeksopdracht over 
Napoleon, uit het werkboek. Ze gaan op zoek naar informatie over een van de vier ‘kanten’ van Napoleon en verwerken 
die op een A4. Daarna presenteren ze hun bevindingen aan de klas. Een leerling die op Elba wat geleerd heeft over 
Napoleon, mag daarover aan het eind spontaan voor de klas iets vertellen. 

13 Het betreft een biologieles over sport en het menselijk lichaam. De leerlingen luisteren naar een fragment van een gevecht 
tussen sumoworstelaars. Daarna volgt een filmpje over spieren. De leerkracht stelt vragen die de leerlingen individueel 
schriftelijk moeten beantwoorden. Daarna wordt in tweetallen overlegd over de vraag bij welke sport welke spieren 
belangrijk zijn. Tot slot worden leerlingen voor de klas geroepen die klikken op een orgaan in het digitaal geprojecteerde 
menselijke lichaam en vertellen welke functie dat orgaan heeft. 

14 Het betreft een biologieles over DNA uit het boek. De leerkracht heeft de leerlingen gevraagd om foto’s mee te nemen 
van hun ouders om over erfelijkheid te praten. Maar één leerling heeft dat gedaan, en de leerkracht zelf ook. De leerlingen 
luisteren naar de klassikale instructie en maken daarna individueel een aantal opdrachten uit het boek. Deze worden tot 
slot klassikaal doorgesproken. De leerkracht eindigt met een samenvatting van wat er geleerd is. 

15 De leerkracht laat een animatiefilmpje over de Afsluitdijk zien zonder geluid. Vooraf geeft de leerkracht aan welke vragen 
de leerlingen moeten beantwoorden (bijv. wat voor gevolgen had de Afsluitdijk?). De vragen worden klassikaal 
behandeld/beantwoord. 

16 De klas bekijkt eerst een kort filmpje (onderwerp niet geregistreerd) en werkt daarna in groepjes aan opdrachten daarover. 
Er is veel mogelijkheid tot onderling overleg, de leerkracht gaat bij alle groepjes langs om te helpen bij het maken van 
een plan. 

17 Het betreft een taalles over woordsoorten. Leerlingen zijn in groepjes ingedeeld en vertellen aan elkaar welke 
woordsoorten er zijn, hoe je ze herkent en welke voorbeelden ze kunnen noemen. Het groepje maakt daarna in overleg 
een woordveld van de gevonden woordsoorten. De leerkracht loopt rond en grijpt in als het overleg in een groepje niet 
goed loopt en leerlingen niet goed naar elkaar luisteren. 

18 Het betreft een les over de Griekse mythe over het paard van Troje in het kader van ‘Kosmisch onderwijs’. De klas leest 
gezamenlijk een tekst hierover, waarna een klassengesprek volgt waarin de leerkrachten vragen stelt en leerlingen 
aanwijst die de vraag beantwoorden.  

19 De les vindt plaats in het kader van ‘De vreedzame school. Ín een kringgesprek stelt de leerkracht vragen aan de 
leerlingen, die hun ervaringen delen over 'jezelf zijn' en verschillen en overeenkomsten tussen elkaar. De andere 
leerlingen luisteren; er is aandacht voor de gespreksregels.  

 
In de dieptestudie zijn behalve lessen in mondelinge taalvaardigheid ook deze lessen in wereldoriëntatie 
geobserveerd om na te gaan of en hoe de leerkrachten tijdens deze laatste lessen – intentioneel of 
incidenteel – aandacht besteden aan mondelinge taalvaardigheid. De meeste lessen blijken betrekking 
te hebben op de domeinen biologie, natuur, geschiedenis of aardrijkskunde. Er is één les die eigenlijk 
niet tot wereldoriëntatie kan worden gerekend (les 17), bij enkele andere lessen kan dat niet goed 
worden vastgesteld doordat de testleider de les te algemeen heeft beschreven (les 3, 11, 16).  
 
De testleiders hebben op het observatieschema voor de les wereldoriëntatie vragen over 
domeinspecifieke lesaspecten rond Luisteren, Spreken of Gesprekken beantwoord, maar alleen als 
volgens hen aandacht voor die subdomeinen was. Uit de resultaten valt dus af te leiden in welke lessen 
dat volgens hen het geval was. Dat is bij elkaar gezet in Tabel 11.2. 
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Tabel 11.2 – Subdomeinen in de lessen wereldoriëntatie volgens de testleiders 

Subdomein Lesnummer 

Alleen Luisteren 15, 16 
Alleen Spreken 8, 10, 17 
Alleen Gesprekken 4, 18 
Luisteren en Spreken 2 
Luisteren en Gesprekken 6, 9, 19 
Spreken en Gesprekken - 
Luisteren, Spreken en Gesprekken 1, 5, 12, 13, 14 
Geen van de subdomeinen 3, 7, 11 

 
Er is één les geobserveerd waarin volgens de testleiders geen aandacht was voor mondelinge 
taalvaardigheid (les 3), ofschoon de lesbeschrijving wel enige oefening rond Spreken en Gesprekken 
lijkt te bevatten. Omgekeerd zijn er diverse lesbeschrijvingen waarin de subdomeinen mondelinge 
taalvaardigheid nauwelijks te herkennen zijn, maar de testleiders deden dat blijkbaar wel; zie 
bijvoorbeeld les 4, 9, 14 en 18. Mogelijk gaat het om hele kleine lesmomenten.  
 

11.3 Domeinspecifieke lesaspecten 
 
Op het observatieschema hebben de testleiders aangegeven of ze bepaalde specifieke aspecten van 
onderwijs in Luisteren, Spreken en Gesprekken tijdens de wereldoriëntatieles ‘zeker niet’ ‘enigszins’ of 
‘zeker wel’ hebben gesignaleerd. In de tabellen hierna worden de resultaten hiervan weergegeven.  
 
Tabel 11.3 laat zien wat het oordeel van de testleiders is over specifieke lesaspecten betreffende 
Luisteren. 
 
Tabel 11.3 – Oordeel testleiders over specifieke lesaspecten Luisteren (n=11) 

Items:  -- -/+ ++ nvt 

1. Werkt de leerkracht doelgericht/intentioneel aan het ontwikkelen van 
luistervaardigheid? 

5 2 4 - 

2. Grijpt de leerkracht kansen om incidenteel te werken aan 
luistervaardigheid? 

5 2 4 - 

3. Grijpt de leerkracht terug op wat eerder in andere lessen is geleerd 
over luisteren 
(transfer)? 

6 2 3 - 

4. Ontvangen de leerlingen feedback over hun luistervaardigheden? 3 2 5 1 
5. Is er aandacht voor het luisterdoel (bijv. precies, selectief, kritisch 

luisteren)? 
4 3 1 3 

6. Is er aandacht voor het luisterproces (weet je nu wat je wilde weten)? 4 3 2 2 
7. Is er aandacht voor de inhoud van de beluisterde tekst (was het 

duidelijk, wat 
vond je ervan?) 

3 - 6 2 

8. Is er aandacht voor strategieën om informatie uit tekst te halen (wie-
wat-waarom, 
hoofdlijnen, samenvatting, toon)? 

6 1 2 2 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
Tijdens zes lessen wereldoriëntatie is er volgens de testleiders (enigszins of zeker) intentioneel gewerkt 
aan het ontwikkelen van luistervaardigheid, en eveneens bij zes lessen was dit (enigszins of zeker) 
incidenteel het geval. In drie lessen komt het allebei voor. Er zijn echter ook twee lessen geweest waar 
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geen van beide varianten volgens de testleiders aan de orde was, maar waarin wel enkele van de 
overige lesaspecten (item 4, 6, 7 en 8) zijn gesignaleerd. In deze lessen moet dus eigenlijk wel degelijk 
ook sprake zijn geweest van intentionele of incidentele aandacht voor Luisteren33. Per saldo is dus in 
elf van de negentien lessen wereldoriëntatie aandacht geweest voor de luistervaardigheid. Deze 
aandacht was echter tamelijk beperkt. Dat blijkt wel uit de overige scores in de tabel. Het vaakst (in 
ongeveer de helft van de lessen) is er aandacht geweest voor de inhoud van een beluisterde tekst en 
is er feedback gegeven op de luistervaardigheden, andere lesaspecten zijn veel minder vaak gezien. 
Enkele illustratieve notities van de testleiders zijn hierna weergegeven (kader; de nummers tussen 
haakjes verwijzen naar de itemnummers in Tabel 11.3). 
 
- “Er waren momenten die de leerkracht als incidentele leermomenten aan had kunnen grijpen met 

betrekking tot Luisteren, maar dit werd niet gedaan.” (2) 
- “Er werd een tekst gelezen, daarna werden lees- en luisterstrategieën besproken.” (1, 8) 
- “Na vertonen filmpje zegt de leerkracht: ‘Heb je nu antwoord op de vraag?’ ” (6) 
- “Er wordt geluisterd, maar er is geen specifieke aandacht voor luisterproces, vaardigheden of doel.” (1, 

2, 4, 5, 6) 
- “Leerkracht zegt vóór het filmpje: 'Wat is een betere naam voor de Afsluitdijk? Let op, deze vraag moet 

je na het filmpje kunnen beantwoorden'. Na afloop stelt ze nog meer vragen en concludeert 'Jullie 
hebben goed opgelet'.” (1, 4, 5) 

 
Tabel 11.4 toont de specifieke lesaspecten rondom Spreken en geeft de oordelen van de testleiders 
weer.  
 
Tabel 11.4 – Oordeel testleiders over specifieke lesaspecten Spreken (n=9) 

Items:  -- -/+ ++ nvt 

1.  Werkt de leerkracht doelgericht/intentioneel aan het ontwikkelen 
van spreekvaardigheid? 

2 2 5 - 

2.  Grijpt de leerkracht kansen om incidenteel te werken aan 
spreekvaardigheid? 

3 1 5 - 

3.  Grijpt de leerkracht terug op wat eerder in andere lessen is geleerd 
over spreken (transfer)? 

5 2 1 1 

4.  Ontvangen de leerlingen feedback over hun spreekvaardigheden? 2 2 4 1 
5.  Is er aandacht voor het spreekdoel (bijv. mening geven, publiek 

informeren of vermaken)? 
5 - 3 1 

6.  Is er aandacht voor de inhoud en vorm van de spreekactiviteit? 4 1 3 1 
7.  Is er aandacht voor rekening houden met type publiek? 7 - 1 1 
8.  Is er aandacht voor elementen tbv voorbereiding (onderwerp, 

publiek, opbouw, tijd)? 
6 2 - 1 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
Bij zeven geobserveerde lessen wereldoriëntatie werd er volgens de testleiders (enigszins) intentioneel 
gewerkt aan het ontwikkelen van spreekvaardigheid, bij zes lessen zag de testleider dat hieraan 
(enigszins) incidenteel werd gewerkt; in vijf lessen komt beide voor. Er is echter ook een les waarin de 
testleider geen van beide varianten zegt te heeft gezien, maar waar de leerlingen volgens dezelfde 
testleider wel feedback over hun spreekvaardigheden hebben ontvangen. Als die meegerekend wordt, 
is er per saldo dus in negen lessen wereldoriëntatie incidenteel en/of intentioneel aan de 
spreekvaardigheid gewerkt. Net als bij Luisteren is die aandacht echter vaak beperkt, blijkt uit de rest 

                                                      
33 Wat zich hier mogelijk wreekt, is dat “in het onderwijs de hele dag door wordt geluisterd”, zoals een van de geïnterviewde 

leerkrachten opmerkte. Wanneer is daarbij sprake van het werken aan de luistervaardigheid? 
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van de tabel. In het kader enkele illustraties van wat de testleiders opmerkten, de nummers tussen 
haakjes verwijzen naar items in Tabel 11.4.  
 
- “Leerlingen krijgen erg weinig spreekkansen; de leerkracht is voornamelijk aan het woord en stelt af en 

toe vragen, waarop leerlingen in één zin antwoord geven.” (1, 2) 
-  “Steeds krijgt een leerling de beurt om voor de klas, onvoorbereid, te vertellen over de getoonde 

afbeelding (over waterkringloop/broeikaseffect). Leerlingen geven een soort lesje aan de klas.” (1, 5) 
- “Er worden veel vragen aan de leerlingen gesteld, maar niet echt spreekbeurten gecreëerd. Geen 

specifieke feedback, alleen op woordniveau.” (1, 2) 
- “De leerlingen presenteren goed vanuit zichzelf. Leerkracht grijpt heel kort terug op hoe te presenteren 

door feedback over inhoud en onderwerp.” (1, 4, 6) 

 
In Tabel 11.5 draait het om de specifieke lesaspecten bij Gesprekken voeren.  
 
Tabel 11.5 – Oordeel testleiders over specifieke lesaspecten Gesprekken (n=10) 

Items: Is er aandacht voor … -- -/+ ++ nvt 

1.  Werkt de leerkracht doelgericht/intentioneel aan het 
ontwikkelen van gespreksvaardigheid? 

4 1 5 - 

2.  Grijpt de leerkracht kansen om incidenteel te werken aan 
gespreksvaardigheid? 

1 4 4 1 

3.  Grijpt de leerkracht terug op wat eerder in andere lessen is 
geleerd over gesprekken (transfer)? 

7 1 1 1 

4.  Ontvangen de leerlingen feedback over hun 
gespreksvaardigheden? 

3 3 3 1 

5.  Is er aandacht voor het gespreksdoel (bijv. overtuigen, 
opvragen van informatie)? 

3 - 5 2 

6.  Is er aandacht voor de gespreksregels (naar elkaar luisteren, 
niet door elkaar praten, aankijken)? 

2 2 4 2 

7. Is er aandacht voor het (laten) samenvatten van het gesprek? 3 2 4 1 
8.  Is er aandacht voor het nemen van gespreksbeurten? 3 2 3 2 
9.  Speelt lkr. vragen door naar andere leerlingen (om het 

gesprek gaande te houden)? 
2 3 3 2 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
Tijdens zes van de geobserveerde lessen wereldoriëntatie werd er (enigszins) intentioneel gewerkt aan 
het ontwikkelen van gespreksvaardigheid, en bij acht lessen signaleerde de testleider dat hieraan 
(enigszins) incidenteel gewerkt werd. In vijf lessen gebeurt het allebei. Er is opnieuw een les waarin 
geen van beide is gesignaleerd door de testleider, maar waarin hij of zij wel ziet dat de leerkracht vragen 
doorspeelt naar andere leerlingen om het gesprek gaande te houden. Als we die meerekenen, is er in 
totaal bij tien lessen gewerkt aan de gespreksvaardigheid. Het vaakst was er daarbij aandacht voor het 
gespreksdoel.  
 
Uit de toelichting van de testleiders zijn enkele voorbeelden geselecteerd (kader; nummers verwijzen 
naar items in Tabel 11.5). 
 
- “Niet echt samenvatten, wel het laten vertellen van het antwoord aan de rest van de klas en hoe ze 

daartoe zijn gekomen.” (1, 7) 
- “Leerlingen hebben een tekst gelezen en de meester stelt daarna vragen over de tekst. Het 

klassengesprek lijkt hier vooral een middel om de leesdoelen te bereiken.” (1, 2) 
-  “Leerling zit te kletsen tijdens klassengesprek. Leerkracht vraagt diegene of hij een samenvatting kan 

geven. Dat lukt niet, leerkracht vraagt een andere leerling om een samenvatting.” (2, 7) 
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- “Er wordt veel door elkaar heen gepraat. Leerkracht wijst regelmatig op de regels ‘niet door elkaar
praten’ en ‘vingers opsteken als je iets wilt zeggen’.” (2, 6, 8)

- “Tijdens de les begint leerling 1 te huilen omdat er onenigheid in de groep is. Leerling 1 wilde iets
vertellen, waar leerling 2 haar niet laat uitpraten en kattig reageert. Leerkracht haakt erop in door uit te
leggen dat leerling 2 het op een andere manier moest zeggen en moet luisteren. Leerling 1 wordt
uitgelegd dat haar moment verkeerd was.” (2, 4, 6)

Uit de interviews met de leerkrachten 
Tijdens het interview is ook aan de leerkrachten zelf gevraagd of ze activiteiten in de les hadden 
opgenomen waarmee ze gericht tevoren geformuleerde doelen voor mondelinge taalvaardigheid wilden 
bereiken; oftewel intentioneel werken aan de mondelinge taalvaardigheid. Twaalf leerkrachten 
beantwoorden de vraag bevestigend34; soms ook gaven ze aan dat dit vanzelf gaat omdat het in de 
methode zit. Hieronder enkele citaten. 

- “De vorderingen in mondelinge taalvaardigheid worden bij de WO-les geregistreerd aan de hand van
een beoordelingsformulier van de presentatie. De leerlingen geven elkaar tips en tops en er wordt gelet
op het luisteren naar andere leerlingen.”

- “Ja, dat ik ze bewust zelf het verhaal heb laten verwoorden aan de hand van foto’s.”
- “Het doel was om te overleggen. Deze doelen stonden niet zozeer op papier.”
- “Ja, zoals ze in de methode naar voren komen.”
- “Wel een luisterdoel; ze moeten naar elkaar luisteren om van elkaar te leren en omdat ze respect

moeten hebben. Ik denk dat ze wel de doelen van de inhoud hebben gehaald, maar qua luisteren
vandaag niet.”

Ook hebben de leerkrachten de vraag beantwoord of er in de les momenten waren waarop ze spontaan 
de gelegenheid kregen om te werken aan mondelinge taalvaardigheid, of te verwijzen naar het eerder 
geleerde over mondelinge taalvaardigheid (transfer). Negen leerkrachten gaven hier een bevestigend 
antwoord op. Meestal was dat van de strekking dat ze altijd, de hele dag door hieraan werken; enkele 
anderen noemden concrete voorbeelden die overigens soms vrij gericht (c.q. intentioneel) lijken te zijn 
(kader; zie het laatste citaat).  

- “Je doet dit constant, je bent altijd aan het spreken en luisteren. Er zijn geen duidelijke doelen. (…)
Constant wordt er gewerkt aan de luistervaardigheden en spreekvaardigheden van de leerlingen.
Gedurende de gehele dag. Het is verweven. Het is een stukje orde houden en het zit ook in de sociale
methode. Hoe luister je of wat voor vragen stel je als je een gesprek voert. (…) Wij noemen dit sociale
vaardigheden. Hoe voer je een gesprek of hoe beëindig je of hoe laat je zien dat je geen zin hebt in een
gesprek.”

- “Het was eigenlijk de bedoeling dat de kinderen wat zouden vertellen over iets uit WOII waar ze zelf
informatie over hadden opgezocht, maar dat vonden ze vandaag een beetje spannend omdat jij erbij
zat. Dus heb ik de kans aangegrepen om ze in een verhaal op te laten schrijven wat ze het meest
indrukwekkend vonden aan WOII, en ze dat laten vertellen. Dus dat kwam spontaan zo.”

- “De hele dag door op een onbewuste manier ermee bezig. De ene leerkracht meer dan de andere. (…)
Ik denk ook dat dat de kracht is, dat je de gehele dag door onbewust met mondelinge taalvaardigheid
bezig bent. Je doet het en dan doe je het consequent.”

- “Dat doe ik tijdens een presentatiemoment. We hebben dan een les waarin iedereen presenteert. Dan
benoem ik weer even de dingen van ‘hoe moet je presenteren’. Dan weten de leerlingen ook dat ik
daarnaar ga kijken. Dan is het doel van geschiedenis heel belangrijk, maar ook hoe je het zegt en hoe
je het overbrengt. Leerlingen mogen elkaar ook tips geven op presenteren. Vanuit de klas kunnen de
leerlingen dan ook vragen stellen en feedback geven.”

Tot slot kwam het onderscheid tussen intentionele en incidentele aandacht voor mondelinge 
taalvaardigheid tijdens het interview aan de orde bij twee beschrijvingen die de testleiders aan de 

34  Daarbij waren overigens geen leerkrachten die volgens de testleiders helemaal geen aandacht voor mondelinge 
taalvaardigheid hadden gehad in de les. 
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leerkrachten voorlegden. De eerste daarvan is deze: Sommige leerkrachten werken vooral intentioneel 
aan mondelinge taalvaardigheid: als dit op het programma staat, werken ze doelbewust aan het 
verbeteren van de gespreks-, spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Buiten deze lessen 
werken ze aan andere onderwijsdoelen. Andere leerkrachten werken ook incidenteel aan mondelinge 
taalvaardigheid. Zij grijpen gedurende de hele dag, bij alle vakken, kansen om leermomenten voor 
mondelinge taalvaardigheid te creëren en aan taalstimulering te werken. Vervolgens is aan de 
leerkrachten gevraagd of zij vooral intentioneel of ook wel incidenteel aan mondelinge taalvaardigheid 
werken. Deze vraag blijkt achteraf niet helemaal goed geformuleerd te zijn. Uit de antwoorden komt 
namelijk naar voren dat vrijwel alle geïnterviewde leerkrachten incidenteel aandacht voor mondelinge 
taalvaardigheid hebben. Ze onderscheiden zich niet zozeer van elkaar door ‘vooral intentioneel’ versus 
‘ook wel incidenteel’ aan mondelinge taalvaardigheid te werken; er is veel meer sprake van een 
onderscheid tussen degenen die ‘ook wel’ of ‘alleen maar’ incidenteel aan mondelinge taalvaardigheid 
werken. Van beide groepen volgen hierna enkele citaten (kader). 
 
- “We hebben er echt specifieke lessen voor. De rest doe je zonder dat je het in de gaten hebt. Dan doe 

je het onbewust, maar buiten de lessen mondelinge taalvaardigheid om denken wij niet bewust: bij dit 
vak kunnen we ook aan mondelinge taalvaardigheid werken.”  

- “Tijdens de mondelinge taalvaardigheidslessen ben je er heel specifiek mee bezig, maar eigenlijk ben 
je er de hele dag mee bezig.” 

- “Een combinatie van beide, ik werk bewust aan mondelinge taalvaardigheid tijdens bepaalde taallessen, 
maar heb het idee dat ik het ook onbewust gedurende de dag door doe.” 

- “Mondelinge taalvaardigheid proberen we vanaf groep 3 al spelenderwijs bij te schaven door middel 
van spreekbeurten, voorlezen, krantenbeurt, presentaties, et cetera. Op maandag, tijdens de kring, 
werk ik intentioneel aan MTV en bij de taallessen ook (veel en vaak laten verwoorden).” 

- “Vooral incidenteel. Ik probeer het de hele dag. Dat is een reden waarom ik het wel lastig vind om er, 
op het moment dat ik eraan werk, echt concrete doelen aan te koppelen.” 

- “Incidenteel, ik ben me er eigenlijk niet zo bewust van. Er wordt in ieder geval niet iets bijgehouden op 
papier, maar onbewust wordt er toch veel aan mondelinge taal gedaan. (…) Mondelinge taalvaardigheid 
wordt niet gezien als een les, maar eigenlijk worden veel vakken niet zo gezien op deze school: bijv. 
geen wereldoriëntatie zonder begrijpend lezen.” 

- “We werken niet intentioneel doelgericht zoals op andere scholen, maar hebben wel als doel om het 
beste uit elk kind te halen, ook op het gebied van mondelinge taalvaardigheid. In elke methode die we 
gebruiken (zoals Vreedzame School, Taaljournaal, rekenen), staan wel doelen vermeld, maar we kijken 
vooral veel incidenteel.” 

 
De tweede beschrijving die de testleiders aan de leerkrachten voorlegden tijdens het interview luidt als 
volgt: ‘Sommige leerkrachten stimuleren gedurende de hele dag de spreek- en luistervaardigheid. 
Bijvoorbeeld door de leerlingen voldoende spreekruimte te geven, hun taalproductie te stimuleren en 
interactie tussen leerlingen te bevorderen. Zulke leerkrachten lokken bijvoorbeeld hardop denken en 
redeneren uit, geven leerlingen tijd om na te denken – alleen, in tweetallen of in kleine kring – en nemen 
het gesprek of antwoord niet meteen over maar bouwen verbale en non-verbale luisterresponsen in.’ 
Aan de leerkrachten is gevraagd of ze deze werkwijze herkennen en of ze hem zelf toepassen. Unaniem 
blijkt dat het geval, al interpreteert iedereen de vraag wel op zijn of haar eigen wijze (kader). Op verzoek 
hebben sommigen ook aangegeven welke belemmeringen er zijn om zo te werken. 
 

- “Dit is inderdaad de manier waarop wij werken. Niet het antwoord opleggen maar kijken hoe ze op een 
antwoord zijn gekomen. Daarbij ook de vraag stellen of dit de handigste weg was of dat er handigere 
wegen zijn. Het lukt me ook om dit zo te doen. Op het moment dat ze in de combinatieklas zitten, is de 
grootte van de groep een belemmering. Je hebt minder tijd per klas. Er wordt dan namelijk instructie 
gegeven aan de ene klas terwijl de andere klas zelfstandig werkt.’ ”  

- “Ja, dat probeer ik wel dagelijks te doen. We doen veel samen in de les en ik zorg dat er regelmatig 
samengewerkt wordt. Soms in tweetallen, soms in grotere groepen. Belemmeringen kunnen zijn dat 
sommige kinderen hier minder goed mee om kunnen gaan (door autisme).” 
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- “Ik vind het wel mooi. (…) Voor mezelf heb ik nu gezegd dat als ik een leerling een vraag geef en ze 
komen er niet uit, dat ik dan tegen ze zeg dat ik zo bij je terugkom. (…) Dat je leerlingen die niet snel 
antwoord geven niet uit de weg gaat. (…) Alleen er zijn te veel dingen in het onderwijs belangrijk. Ik kan 
niet alles 100% doen. Ergens moet je denken: dit is wat minder belangrijk. Je hebt daarnaast ook nog 
de waan van de dag. Dus je moet keuzes maken. Dan kies ik toch niet altijd voor mondelinge 
taalvaardigheid.” 

- “Ik hoop dat je dat hebt gezien vandaag, want ik vind zelf wel dat ik dat doe. Ik vind het ook wel 
basiselementen van een les, überhaupt. We zijn wel een beetje klaar met dat eeuwige klassikale gedoe. 
Ik probeer het toch altijd, door de zin afmaken en hardop nadenken. Hoe gaan we dit doen? Waarom 
moeten we dit weten? Dat is beredeneren. Dat probeer ik altijd in mijn instructies in te bouwen. Ik denk 
dat dat zeker zou moeten. Daarom is samenwerken denk ik ook heel erg belangrijk. Vaak en veel en in 
veel verschillende vormen. Ik heb dus een heel handig computerprogramma waarmee ik ze altijd weer 
hussel en wissel. Voor tweetallen, drietallen, viertallen. Ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik merk dat dat 
ook weer bijdraagt aan de veiligheid in de groep. Ze leren elkaar gewoon beter kennen.”  

- “Ik herken mezelf erin. (…) Je hebt het bij geschiedenis gezien. Ik sta heel open voor een gesprek. Het 
is niet alleen maar dat ik informatie overdraag, maar ik wil dat ze er ook serieus over nadenken en dat 
ik het terugkrijg. De interactie vind ik sowieso tijdens de lessen heel belangrijk. Anders is het voor mij 
niet leuk en voor de leerlingen niet leuk. Ik vind het ook heel belangrijk dat ze met elkaar in gesprek 
gaan. Dat ze van elkaar leren. Dat doe ik door middel van coöperatieve werkvormen. Dus dat ze met 
elkaar aan de slag gaan en in gesprek gaan. Gesprek is dus heel erg belangrijk. Discussie stimuleer ik 
ook. (…) Als er inderdaad bij het jeugdjournaal een stelling is, of er is iets waar ze het over willen 
hebben, of er is iets gebeurd… dan nemen wij daar ook de tijd voor. Dus we zeggen niet: ‘jammer dan, 
dat is gebeurd, dat laten we’. Gesprek is er altijd.” 

 
11.4 Algemene aspecten van de lessen wereldoriëntatie 

 
11.4.1 Interactie leerkracht – leerlingen en kwaliteit van de feedback 

 
Behalve over domeinspecifieke lesaspecten, hebben de testleiders ook hun oordeel gegeven over de 
aanwezigheid van drie meer algemene – maar wel aan mondelinge taalvaardigheid gerelateerde - 
aspecten van het geobserveerde onderwijsleerproces tijdens de les wereldoriëntatie. De tabellen hierna 
tonen de resultaten. Bij deze algemene aspecten is ook weer een globaal oordeel in de vorm van een 
rapportcijfer van de testleiders gevraagd.  
 
Tabel 11.6 bevat de vijf items die horen bij het aspect ‘Interactie leerkracht – leerlingen’ en de oordelen 
van de testleiders daarover.  
 
Tabel 11.6 – Oordeel testleiders over Interactie leerkracht – leerlingen (n=19) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1.  Stimuleert de leerkr. dat lln denken en praten, bijv. door 
impliciete (knikken, ‘o ja?’) en expliciete aanmoedigingen (‘en 
toen?’) en door stiltes te laten vallen? 

- 6 13 - 

2.  Is het taalgebruik van de leerkracht goed afgestemd op de 
leerlingen (boeiend en begrijpelijk)? 

- - 19 1 

3.  Legt de leerkracht de betekenis van nieuwe/moeilijke 
woorden goed uit? 

5 1 11 2 

4.  Stelt de leerkracht open en prikkelende vragen? - 1 18 - 
5.  Stimuleert de leerkracht mondelinge interactie tussen 

leerlingen door (korte) overlegmomenten te creëren, bijv. in 
tweetallen of groepjes? 

7 3 9 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
De testleiders signaleren in verreweg de meeste lessen dat de leerkrachten het denken en praten bij 
hun leerlingen weten te stimuleren en aanmoedigen, boeiend en gebruikelijk taalgebruik hebben en hen 



141 

open en prikkelende vragen stellen. Het globale cijfer hiervoor is gemiddeld een 7,6, hetgeen precies 
overeenkomt met het cijfer over ditzelfde aspect bij de lessen mondelinge taalvaardigheid. In ongeveer 
de helft van de lessen worden ook nieuwe of moeilijke woorden goed uitgelegd en wordt mondelinge 
interactie tussen de leerlingen expliciet gestimuleerd. Zie het kader voor enige aanvullende toelichting 
van de testleiders (de nummers tussen haakjes verwijzen naar items in Tabel 11.6). 

- “Taalgebruik en eigenlijk alles in de les is goed afgestemd op leerlingen. Levendige voorbeelden,
tekenen, uitbeelden…” (2)

- “Leerkracht laat leerlingen het begrip Arbeidsomstandigheden eerst zelf uitleggen en vult daarna aan.”
(1, 3, 4)

- “Leerkracht stelt veel vragen als: 'Welke dan?' Wanneer?’ ‘Wat gebeurt er?’ Veel open vragen ook: '
Kun je het uitleggen?'. Interactie komt ook terug in de methode.” (1, 4)

- “Samenwerking: leerlingen doen onderzoek in tweetallen.” (5)

Tabel 11.7 geeft het oordeel van de testleiders over het aspect ‘Kwaliteit feedback’ in de lessen 
wereldoriëntatie.  

Tabel 11.7 – Oordeel testleiders over Kwaliteit feedback (n=19) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1. Geeft leerkracht talige feedback? 2 1 16 - 
2. Vertoont de leerkracht talig voorbeeldgedrag (hardop voordoen)? 2 5 12 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 

In de meeste lessen wereldoriëntatie signaleren de testleiders wel talige feedback en – in iets mindere 
mate - talig voorbeeldgedrag van de leerkrachten. Het gemiddelde cijfer hiervoor is wel lager dan in de 
voorafgaande tabel over interactie; gemiddeld gaat het om een 6,7. Dat is bovendien ook lager dan het 
cijfer voor ditzelfde lesaspect tijdens de mondelinge taalvaardigheidslessen (gemiddeld 7,2). Enkele 
testleiders hebben hun oordeel ook toegelicht (zie kader; nummers tussen haakjes verwijzen naar items 
in Tabel 11.7). 

- “Leerkracht checkt of iedereen weet wat democratisch is na uitleg van een leerling.” (1)
- “Antwoorden herhalen en nogmaals uitleggen.” (1, 2)
- “Vooral veel samenvatten en herformuleren.” (1, 2)

Uit de interviews met de leerkrachten 
Tijdens het interview is ook aan de leerkrachten zelf gevraagd of er momenten in de les waren geweest 
waarin ze leerlingen feedback konden geven over hun mondelinge taalvaardigheid, en of deze 
momenten waren ‘voorgekookt’ of spontaan hadden plaatsgevonden. Voor de leerkrachten blijkt dit 
sterk samen te hangen met incidenteel werken aan mondelinge taalvaardigheid, uit de bevestigende 
antwoorden blijkt dan ook dat de feedback meestal spontaan was (kader). 

- “Zo heb ik het vandaag wel extra gehad over moeilijke woorden, want het viel me op dat veel kinderen
een hoop konden vertellen over WOII, maar moeilijke woorden zoals ‘censuur’ kennen ze niet. Dus dan
vind ik dat belangrijk om dat nog even te herhalen.”

- “Ja, dit doe ik dan door even naar de leerling te lopen of op te schrijven. Hierbij geef ik ze dan kort
feedback over wat ze al eerder hebben geleerd over presenteren en luisteren. Dit is dan spontaan,
omdat er niet specifiek op mondelinge taalvaardigheid wordt gelet tijdens de presentaties en de les.”

- “Ik heb natuurlijk een paar kinderen wel naar voren gehaald om iets te vertellen. Ik heb er niet van
tevoren over nagedacht. Dat had ik natuurlijk wel kunnen doen, even het digibord erbij pakken op dat
moment. Waar let je nou op als je iets duidelijk uitlegt. Dat zou ik dan bijvoorbeeld morgen wel kunnen
doen. Voor nu niet. Als het al zo was, was het spontaan.”
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- “Terwijl de leerlingen in groepjes aan het werk waren liep ik rond. Dit is dan een goede gelegenheid om 
leerlingen individueel aan te spreken op hun luister- en spreekvaardigheden. Dat benoem ik dan ook 
naar hen toe, bijv ‘luister naar degene die aan het praten is, laat diegene uitpraten’ of ‘probeer eens 
aan te vullen op wat die ander zegt’.” 

 
11.4.2 Sfeer en klimaat 

 
Tabel 11.8 toont de drie items die horen bij het aspect ‘Sfeer en Klimaat’ en geeft het oordeel; weer van 
de testleiders op dit punt.  
 
Tabel 11.8 – Oordeel testleiders over Sfeer en klimaat (n=19) 

Items -- -/+ ++ nvt 

1. Is er een veilig spreekklimaat in de klas? - - 19 - 
2. Gaat de leerkracht gezellig/vriendelijk met de leerlingen 
om? 

- 1 18 - 

3. Gaan de leerlingen gezellig/vriendelijk met elkaar om? - 2 17 - 

-- zeker niet; -/+ enigszins; ++ zeker wel; nvt niet van toepassing 
 
Ook bij deze items zien we nauwelijks verschillen tussen de scholen; vrijwel unaniem vindt men het 
spreekklimaat in de lessen wereldoriëntatie veilig en de leerkrachten en leerlingen onderling vriendelijk 
met elkaar omgaan. Het globale cijfer is met 7,8 dan ook vrij hoog; tijdens de lessen mondelinge 
taalvaardigheid was dit overigens nog hoger (8,1). In het kader zijn ter illustratie enkele toelichtingen 
van de testleiders opgenomen; de nummers tussen haakjes verwijzen naar items uit Tabel 11.8. 
 
- “Kinderen worden in hun waarde gelaten. Kinderen overleggen veel en rustig. Er is een rustige 

werksfeer over het algemeen.” (1, 2, 3) 
- “Leerlingen zijn niet bang om vragen te stellen. 'Juf, mag ik het verhaal afmaken'?” (1) 
- “Ze stelt de leerlingen die vertellen over het plaatje op het bord (voor de klas) gerust, vraagt applaus en 

geeft complimenten. Leerlingen zijn rustig en luisteren naar elkaar.” (1, 2, 3) 
- “Leerkracht tegen leerling: ‘Het is niet fout, maar jouw mening!’.” (1) 

 
In het interview met de leerkrachten is geen specifieke aandacht besteed aan het spreekklimaat tijdens 
de lessen wereldoriëntatie, wel tijdens de lessen mondelinge taalvaardigheid. In grote lijnen zullen de 
antwoorden voor beide typen lessen gelden; zie dus ook paragraaf 10.4.4. 
 

11.5 Conclusies 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van de observaties van de lessen in wereldoriëntatie, 
aangevuld met informatie over deze lessen die de groepsleerkrachten in het interview hebben gegeven. 
Daaruit blijkt dat in de meeste van deze lessen – op drie van de negentien na - sprake was van 
incidentele en/of intentionele aandacht voor de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen, hoewel 
de geobserveerde lessen toch sterk van elkaar verschillen. In sommige lessen wordt duidelijk (ook) 
intentioneel gewerkt aan gecombineerde lesdoelen op het terrein van wereldoriëntatie en mondelinge 
taalvaardigheid. In veel andere lessen lijkt hoofdzakelijk sprake van incidentele aandacht voor 
mondelinge taalvaardigheid – met name in de vorm van talige feedback, stimuleren van mondelinge 
interactie enzovoort. In zulke lessen worden domeinspecifieke lesaspecten, zoals aandacht voor 
luisterdoelen, luisterstrategieën of het type publiek nauwelijks waargenomen. In Hoofdstuk 10 hebben 
we overigens vastgesteld dat dit ook lang niet in alle ‘officiële’ lessen voor mondelinge taalvaardigheid 
het geval is.  
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12. Het onderwijsaanbod voor mondelinge taalvaardigheid 
volgens de leerkrachten 

 
12.1 Inleiding 

 
Een aantal van de vragen uit de interviewleidraad voor de leerkrachten komt qua thematiek overeen 
met vragen uit de schoolleidersvragenlijst uit het hoofdonderzoek van de peiling Mondelinge 
Taalvaardigheid. Op alle vijftien scholen die deelnamen aan de dieptestudie heeft de directeur die 
schoolleidersvragenlijst ingevuld. Op verzoek van de opdrachtgever gaan we in dit hoofdstuk na in 
hoeverre de leerkrachten over deze thema’s hetzelfde denken als hun schoolleiders, en of de informatie 
van de schoolleiders in de interviews met de leerkrachten verder kan worden verhelderd. 
 

12.2 Registratie van vorderingen en gerichte ondersteuning achterblijvers 
 
De directeuren van de vijftien deelnemende scholen hebben op de schoolleiderslijst aangegeven of in 
groep 3 tot en met 8 de vorderingen voor Luisteren, Spreken en Gesprekken worden geregistreerd 
(toegelicht als: digitaal of schriftelijk vastgelegd). Ze blijken vrij verdeeld in hun antwoorden: zes of zeven 
(afhankelijk van het subdomein35) van hen antwoorden dat ze de vorderingen niet registreren, zes 
melden dat er alleen incidenteel wordt geregistreerd en drie tot vier directeuren geven aan dat er 
structureel wordt geregistreerd. 
 
Het merendeel van de leerkrachten meldt desgevraagd tijdens het interview dat ze het lastig vinden om 
vorderingen voor mondelinge taalvaardigheid te registreren, omdat er geen of weinig toetsen voor 
bestaan. Sommige leerkrachten benadrukken (ook) dat het niet nodig is, omdat het ‘in hun hoofd zit’. In 
veel gevallen blijft de registratie daarom beperkt tot een oordeel over spreekbeurten, boekpresentaties 
en dergelijke. Deze werkwijze wordt door de directeuren blijkbaar verschillend geïnterpreteerd. 
Hieronder illustreren we dat aan de hand van drie scholen (Tabel 12.1). Op alle drie deze scholen was 
overigens het antwoord van de directeur voor Luisteren, Spreken en Gesprekken hetzelfde (bijvoorbeeld 
‘ja, incidenteel’ is ingevuld voor het registreren van zowel luister-, spreek- als gespreksvorderingen). 
 
Tabel 12.1 – Worden de vorderingen mondelinge taalvaardigheid geregistreerd? 

Directeur: Leerkracht: 

Nee “Niet op taal of spreken, wel bij de spreekbeurten, nieuws- en boekenbeurt. Ook geen voortgang 
noteren.” 

Ja, incidenteel “Er is geen sprake van registratie. Dit gebeurt wel bij de presentaties, maar verder niet, 
bijvoorbeeld ook niet bij de kringgesprekken.” 

Ja, structureel “De spreekbeurten worden geregistreerd, maar de boeken en nieuwskringen niet. Hierbij is het 
belangrijker dat ze leren durven te vertellen. De tips en complimenten moeten ze zelf proberen 
te onthouden en de volgende keer beter te doen. Omdat ze het zo vaak doen heb je in de gaten 
hoe ze het doen.” 

 
Er zijn eigenlijk maar twee scholen – andere dan de drie hierboven - waar een van de geïnterviewde 
leerkrachten een antwoord geeft waaruit min of meer structurele registratie van vorderingen blijkt. Een 
van de twee geeft daarbij aan dat dit samengaat met het structurele gebruik van de toetsen uit de 
methode (Taalactief). Op beide scholen wordt tegelijkertijd door een collega (op de ene school de 
directeur, op de andere de collega-leerkracht) gemeld dat er geen vorderingen mondelinge 
taalvaardigheid worden geregistreerd. 
 
Aansluitend is in de schoolleiderslijst gevraagd of leerlingen in groep 3 tot en met 8 met achterblijvende 
prestaties op het gebied van Luisteren, Spreken en Gesprekken gerichte ondersteuning krijgen om deze 

                                                      
35 Bij Luisteren wijkt het antwoord van twee directeuren af van dat bij Spreken of Gesprekken.  
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achterstand in te halen. Op de vijftien scholen uit de dieptestudie hebben de schoolleiders deze vraag 
nagenoeg allemaal hetzelfde beantwoord voor Luisteren, Spreken en Gesprekken36. Vier van de vijftien 
directeuren hebben de vraag bij alle drie de subdomeinen ontkennend beantwoord, negen directeuren 
hebben geantwoord met ‘ja, incidenteel’ en twee directeuren met ‘ja, structureel’.  
 
Tijdens het interview is de vraag ook aan de leerkrachten voorgelegd. Hun antwoorden zijn tamelijk 
eenvormig, de strekking ervan komt in grote lijnen neer op: ‘indien nodig doen we dat, door de 
betreffende leerlingen even apart te nemen’. Net als bij de vorderingenregistratie wordt deze werkwijze 
door directeuren verschillend geïnterpreteerd of gepercipieerd (Tabel 12.2). 
 
Tabel 12.2 – Krijgen de achterblijvers extra ondersteuning? 

Directeur: Leerkracht: 

Nee “De achterblijvers krijgen de volgende les extra ondersteuning door meer uitleg of door samen te 
werken waarbij ik ze extra kan ondersteunen.” 

Ja, incidenteel “Leerlingen krijgen bij de vervolgles extra aandacht. Het kan ook zijn dat de achterblijvers extra 
opdrachten krijgen waarbij ze bijv. de betekenis van de woorden van de synoniemen les uit hun 
hoofd moeten leren.” 

Ja, incidenteel “Ik hou de zwakke leerlingen in de gaten en per situatie zie ik wat er extra nodig is voor welke 
leerling. De laatste jaren heb ik geen groepen gehad waarbij het nodig was om sommige 
leerlingen op vaste momenten extra instructie te geven.” 

Ja, structureel “Als ze ergens bij vast lopen, help ik ze wel eens een keer.” 

 
Een kanttekening hierbij is dat in de voorafgaande hoofdstukken gebleken is dat het meeste onderwijs 
in mondelinge taalvaardigheid ingebed is in ander (taal)onderwijs. Het is daardoor maar de vraag of de 
leerkrachten hier doelen op extra ondersteuning op het terrein van mondelinge taalvaardigheid.  
 

12.3 Mondelinge taalvaardigheid in vergelijking tot andere taalonderdelen 
 
In de schoolleiderslijst is gevraagd of er in groep 3 tot en met 8 meer of minder aandacht wordt besteed 
aan mondelinge taalvaardigheid dan aan vier andere taalonderdelen (spelling, begrijpend lezen, 
woordenschat en schrijven). Op de vijftien scholen uit de dieptestudie hebben twee directeuren deze 
vraag niet beantwoord. Van de overige dertien directeuren geven er tien als antwoord dat spelling meer 
aandacht krijgt dan mondelinge taalvaardigheid en negen melden dat ook over begrijpend lezen. Wat 
betreft schrijven zegt een kleine meerderheid (n=7) juist dat er minder aandacht voor is dan voor 
mondelinge taalvaardigheid. Over de aandacht voor woordenschat in vergelijking tot die voor 
mondelinge taalvaardigheid zijn de dertien directeuren sterk verdeeld. 
In het interview aan de leerkrachten is gevraagd hoe belangrijk ze mondelinge taalvaardigheid vinden 
in vergelijking tot andere taalonderdelen. Hoewel belang hechten aan mondelinge taalvaardigheid niet 
hetzelfde is als er aandacht voor hebben, is het wel aardig de vergelijking te maken. Er zijn elf 
leerkrachten die expliciet zeggen dat ze alle taalonderdelen even belangrijk vinden, maar ook acht die 
mondelinge taalvaardigheid minder belangrijk vinden dan andere taalonderdelen. Overigens geven een 
paar van de laatstgenoemde leerkrachten daarbij wel aan dat dit niet per se hun eigen visie is maar dat 
dit samenhangt met het curriculum of de methode. Tot slot zijn er vier leerkrachten die mondelinge 
taalvaardigheid het belangrijkst vinden. Er zijn zes leerkrachten die geen duidelijk antwoord op de vraag 
geven, waaronder drie aan wie de vraag niet gesteld is. 
 
In het kader hierna volgen enkele citaten. Een vergelijking met de antwoorden van de schoolleiders is 
hier minder zinvol doordat niet precies dezelfde vraag is gesteld. 
 

                                                      
36  Op één directeur na die de vraag sowieso alleen over Luisteren heeft beantwoord; we nemen aan dat dit antwoord ook 

betrekking heeft op Spreken en Gesprekken. 



 

145 

 

- “Dat is minstens net zo belangrijk. Waarom zou het goed spellen van een woord belangrijker zijn dan 
dat je je goed kunt uitdrukken en een rijke woordenschat hebt om dingen te vertellen?” 

- “Dan leg ik op die andere dingen toch wel iets meer de nadruk, want die staan op het rapport en daar 
word ik uiteindelijk ook op afgerekend.” 

- “Er wordt op school veel meer nadruk gelegd op bijv. grammatica, terwijl je mondelinge taalvaardigheid 
veel meer nodig hebt in het leven. Het belang van mondelinge taalvaardigheid wordt groter, maar de 
nadruk minder. Dit komt ook omdat wordt verwacht dat het deels thuis wordt aangeleerd, alleen dat kun 
je niet meer verwachten.”  

- “Als ik kijk naar wat ervan je verwacht wordt en wat je moet bereiken zijn die andere onderdelen 
natuurlijk belangrijker. Al vind ik dat luisteren en spreken ook heel belangrijk, omdat ze dat veel op het 
VO krijgen en het is belangrijk voor later. Dat je goed leert luisteren en leert reageren. Het is ook voor 
de sociale onderlinge band belangrijk. Ik vind het wel heel belangrijk, maar er wordt meer aandacht 
besteed en verwacht van de leerlingen op de andere taalonderdelen. Mondelinge taalvaardigheid is 
een ondergeschoven kindje. Dat is wel zonde. Het zijn alleen wel vaak van die gemaakte lessen en dat 
maakt het ook minder leuk voor de leerlingen. Eigenlijk wil je je eigen draai aan de onderwerpen geven, 
maar vanwege tijdsgebrek pak je de methodeles maar. Dan is het maar minder leuk. Alleen, doordat 
het minder leuk is, wordt het vanzelf ook minder belangrijk. In de eindtoets en bij het verwijzen naar VO 
wordt er niks met mondelinge taalvaardigheid gedaan. De andere taalonderdelen tellen veel meer mee.” 

 
Overigens is in het interview ook gevraagd naar de onderlinge verschillen in de mate waarin de 
leerkracht aandacht besteedt aan de drie subdomeinen van mondelinge taalvaardigheid. De meeste 
leerkrachten geven aan dat ze proberen aan alle drie deze domeinen evenveel aandacht te besteden, 
maar dat in het basisonderwijs op de vaardigheid Luisteren het vaakst een beroep wordt gedaan. Voor 
enkele respondenten is dat laatste juist aanleiding om meer aandacht te besteden aan Spreken en 
Gesprekken.  
 

12.4 Gebruik van methode of zelfontwikkeld materiaal en gebruik van leerlijnen 
 
Veertien van de vijftien directeuren uit de dieptestudie hebben op de schoolleiderslijst vragen 
beantwoord over het gebruik van de taalmethode en/of eigen lesmateriaal bij het onderwijs in Luisteren, 
Spreken en Gesprekken in groep 3 tot en met 8. Verreweg de meeste van hen (twaalf directeuren bij 
Luisteren, tien bij Spreken en elf bij Gesprekken) geven als antwoord dat vooral de taalmethode wordt 
gevolgd.  
 
Ook de meeste leerkrachten vertellen tijdens het interview dat bestaande lesmethoden de basis vormen 
voor hun onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Vaak noemen zij behalve de taalmethode ook 
methoden voor lezen (Estafette, Nieuwsbegrip) of voor andere domeinen (Kwink, Vreedzame school, 
anti-pestmethode). Ongeveer de helft van de leerkrachten voegt daar echter aan toe dat men naast de 
methode ook eigen materiaal gebruikt (vaak uit onvrede over de methode en/of om de 
onderwijsactiviteiten beter aan te laten sluiten bij de groep; zie ook paragraaf 10.4.1). Het is niet duidelijk 
of de directeuren dat niet weten of minder van belang achten; mogelijk ligt het ook aan de vraagstelling 
in de schoolleiderslijst. 
 
Veertien van de vijftien directeuren hebben op de vragenlijst tevens ingevuld dat voor Luisteren, 
Spreken en Gesprekken de leerlijnen uit de taalmethode worden gevolgd. Dat sluit meestal wel aan bij 
wat hun leerkrachten er in het interview over zeggen, al zijn er ook enkele leerkrachten die zeggen niet 
gericht te werken met leerlijnen. Het gebruik van eigen materiaal ter aanvulling op de methode (zie 
alinea hiervoor) heeft blijkbaar geen betrekking op zelf uitgewerkte leerlijnen, ofschoon in paragraaf 
10.4.1 wel een leerkracht is geciteerd die elders in het interview meldt dat het team zelf een leerlijn voor 
debat heeft uitgezocht. 
 
Eén directeur heeft op de vragenlijst ingevuld dat er op de school een eigen leerlijn voor Luisteren, 
Spreken en Gesprekken per leerjaar is uitgewerkt, terwijl de enige geïnterviewde leerkracht op deze 
school letterlijk meldde: “we volgen de lijn die in de methode staat”.  
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12.5 Frequentie waarin mondelinge taalvaardigheid gericht aan de orde komt 
 
In de schoolleidersvragenlijst was een vraag opgenomen over de frequentie waarmee mondelinge 
taalvaardigheid in groep 8 gericht aan de orde komt bij taal en bij andere vakken. Op de vijftien scholen 
uit het verdiepende onderzoek wordt volgens acht schoolleiders onderwijs in Luisteren tenminste eens 
per week gericht aangeboden, vier schoolleiders geven aan dat onderwijs in Luisteren minder dan eens 
per week, maar vaker dan eens per maand wordt aangeboden en één schoolleider geeft aan dat 
onderwijs in Luisteren eens per maand wordt aangeboden. Twee schoolleiders hebben de vraag niet 
beantwoord. Wat betreft het onderwijs in Spreken en Gesprekken zijn de antwoorden grotendeels 
vergelijkbaar: tien directeuren zeggen ‘eens per week’, twee directeuren melden ‘minder dan eens per 
week, vaker dan eens per maand’ en één directeur antwoordt ‘eens per maand’.  
 
In het interview is dit antwoord van de schoolleider expliciet voorgelegd aan de leerkrachten van groep 
6 en 8 en gevraagd of dit overeenkomt met de frequentie waarin mondelinge taalvaardigheid aan bod 
komt in de eigen groep. De meeste leerkrachten van groep 8 – over hun groep gaat het antwoord van 
de schoolleider - geven aan dat de inschatting van hun directeur wel ongeveer overeenkomt met het 
aanbod in de eigen klas, al blijkt uit de antwoorden dat de definitie van ‘gericht aan de orde’ ruimte voor 
interpretatieverschillen biedt37. Enkele leerkrachten van groep 8 zijn het – mogelijk eveneens vanwege 
die definitiekwestie – minder eens met hun directeur.  
 
Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van enkele scholen (Tabel 12.3). Op deze scholen was 
overigens het antwoord van de directeur voor Luisteren, Spreken en Gesprekken hetzelfde, tenzij 
anders vermeld. 
 
Tabel 12.3 – Hoe vaak komt mondelinge taalvaardigheid gericht aan de orde bij taalonderwijs? 

Directeur: Leerkracht groep 8: 

Tenminste eens per week “Dat we er intensief mee bezig zijn, is inderdaad een a twee keer in 
de week.” 

Tenminste eens per week “Het komt regelmatig voor, maar gericht vanuit de methode zoals 
vandaag werd gedaan gebeurt heel weinig. Een paar keer per 
jaar.””  

Minder dan eens per week, vaker dan eens per 
maand 

“Als ik kijk naar de methodelessen dan klopt dat. (…) Er zijn ook 
ongeveer twee á drie lessen van een blok die daar aandacht aan 
besteden. Een blok zijn ongeveer 12/14 lessen en dat is drie lessen 
in de week. Dit klopt in de praktijk.” 

Minder dan eens per week, vaker dan eens per 
maand 

Ik denk dat ik dat wel meer doe, dat vind ik anders wel heel weinig.  

Spreken en Gesprekken: eens per week “Gericht wordt er met de spreekbeurten en presentaties aan 
gewerkt, dat is zes á zeven keer per jaar.” 

 
Ook de leerkrachten van groep 6 hebben de vraag beantwoord, maar mede ten gevolge van de 
interpretatieverschillen over ‘gerichte aandacht’ is het lastig de antwoorden van de leerkrachten in groep 
6 en 8 te vergelijken. Het komt er in grote lijnen op neer dat veel leerkrachten naar eigen zeggen vrijwel 
dagelijks aandacht besteden aan mondelinge taalvaardigheid, en dat ze dit soms wel en soms niet 
beschouwen als ‘gerichte aandacht’.  
 
Hetzelfde probleem speelt ook een rol bij de vraag naar de frequentie van gerichte aandacht voor 
mondelinge taalvaardigheid bij andere vakken dan taal. Op deze vraag geven de schoolleiders sowieso 
een sterk verdeeld antwoord, variërend van eens per week tot minder dan eens per kwartaal. Ook de 

                                                      
37  Leerkrachten die stellen dat ze altijd alert zijn op taalstimulering en op kansen om feedback te geven over mondelinge 

taalvaardigheid, noemen dit soms ‘gerichte aandacht’, terwijl anderen deze term reserveren voor een voorbereide les over 
mondelinge taalvaardigheid.  
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leerkrachten van groep 6 en 8 reageren nogal verschillend, maar dat lijkt sterk samen te hangen met 
de gevolgde definitie van ‘gerichte aandacht’ en is lastig te interpreteren. 
 

12.6 Ervaren belemmeringen bij het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid 
 
Zowel op de schoolleidersvragenlijst als in het interview met de leerkrachten is gevraagd naar de 
ervaren belemmeringen wat betreft onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. In deze paragraaf worden 
de antwoorden van de leerkrachten en hun schoolleiders niet één op één vergeleken, aangezien er veel 
verschillende antwoordmogelijkheden waren. We beperken ons tot het vergelijken van het 
totaaloverzicht aan belemmeringen volgens de leerkrachten en de schoolleiders.  
Tien van de geïnterviewde leerkrachten geven aan dat ze geen belemmeringen zien en dat ze tevreden 
zijn over hun onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Negen noemen vooral het gebrek aan tijd een 
belemmerende factor; vaak in combinatie met de doelen die voor andere domeinen moeten worden 
behaald, de grootte van de groep en/of de niveauverschillen in de groep waardoor niet iedere leerling 
de aandacht krijgt die hij verdient. Zeven leerkrachten vinden (ook38) de methode een belemmerende 
factor, omdat deze onvoldoende aandacht besteedt aan mondelinge taalvaardigheid of slecht aansluit 
bij het niveau van de leerlingen. Twee leerkrachten lichten daarbij toe dat dit vooral geldt voor leerlingen 
met een hoog niveau en een taalrijke thuissituatie: de methode is voor deze leerlingen op het punt van 
mondelinge taalvaardigheid te saai en weinig uitdagend. Tot slot noemen enkele leerkrachten als 
belemmering dat ze het domein mondelinge taalvaardigheid ‘ongrijpbaar’ vinden, een ‘ondergeschoven 
kindje’, zonder duidelijke doelen en/of toetsen.  
 
Het bovenstaande komt wel enigszins overeen met de belemmeringen die de schoolleiders aankruisten 
als ‘zeker wel’ aan de orde (zie Tabel 6.25). Het vaakst wezen de schoolleiders op het gebrek aan goede 
toetsen, op de niveauverschillen tussen de leerlingen en op het gebrek aan voldoende zicht op de 
leerlijn. Een andere belemmering die de schoolleiders veel noemden (45 procent ‘enigszins’ en twintig 
procent ‘zeker wel’), namelijk dat het onderdeel Gesprekken te weinig aandacht krijgt, wordt echter door 
de leerkrachten nauwelijks spontaan genoemd. Bij de vraag naar de onderlinge prioriteit van de drie 
subdomeinen (zie ook Paragraaf 12.3) gaven bovendien verschillende leerkrachten aan dat het 
subdomein Gesprekken elke dag langskomt in de vorm van kringgesprekken, en bij het samenwerken 
en overleggen in groepjes en dergelijke (al is dat dan voornamelijk incidentele aandacht). Slechts een 
leerkracht merkte in aanvulling op de belemmerende factor ‘tijdgebrek’ op dat hij of zij meer tijd aan 
debatteren zou willen besteden.  
 

12.7 Concluderend 
 
In dit hoofdstuk is gebleken dat leerkrachten en schoolleiders niet altijd op dezelfde manier naar de 
inrichting van het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid op hun school kijken. Ongetwijfeld hangt dat 
samen met de verschillende rollen die ze hebben. Maar die verschillen zijn mogelijk belangrijker bij 
mondelinge taalvaardigheid dan bij andere domeinen, omdat dit specifieke domein op veel scholen niet 
heel expliciet is uitgewerkt. Dat geldt voor de doelen en leerlijnen, de aandacht voor dit domein in de 
taalmethode, de ingeroosterde ‘intentionele’ onderwijstijd versus de nadruk op incidentele aandacht 
voor mondelinge taalvaardigheid, de beschikbaarheid van toetsen en andere instrumenten en wellicht 
ook de aandacht die er voor dit domein is geweest in de opleiding van de leerkrachten. 
  

                                                      
38 Veel leerkrachten noemen meer dan één belemmerende factor. 
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13. Conclusies en discussie 
 

13.1 Steekproef 
 
In de dieptestudie zijn op vijftien scholen in groep 6 en 8 lessen voor mondelinge taalvaardigheid en 
voor wereldoriëntatie geobserveerd. De scholen waren geselecteerd omdat ze, rekening houdend met 
de achtergrond van hun leerlingenpopulatie, in het hoofdonderzoek de beste gemiddelde luisterscores 
hadden behaald. De dieptestudie was bedoeld om na te gaan hoe het mondelinge 
taalvaardigheidsonderwijs op deze scholen vorm krijgt en voorbeelden te verzamelen van ‘best 
practices’ die ook voor andere scholen bruikbaar zouden kunnen zijn.  
 
Later werd in het hoofdonderzoek echter vastgesteld dat de correlatie tussen de score voor luisteren, 
spreken en gesprekken niet erg hoog is en dat de scholen met de beste luisterprestaties dus niet per 
definitie ook de scholen met de beste spreek- en gespreksprestaties zijn. Bovendien werd duidelijk dat 
het onderwijsleerproces op de scholen, zoals in deze peiling onderzocht, maar beperkt bijdraagt aan de 
gemeten mondelinge taalvaardigheidsprestaties. Bij spreken is de bijdrage op schoolniveau redelijk 
(met een verklaarde variantie van 17 procent). De belangrijkste verklaringen voor verschillen in deze 
prestaties zijn toch terug te voeren op leerling- en gezinsfactoren. Het is overigens denkbaar dat we 
weinig bewijzen voor schoolse invloeden vonden omdat – zoals bleek uit de interviews en observaties 
in de dieptestudie - de aanpak van het mondelinge taalvaardigheidsonderwijs sterk leerkrachtgebonden 
is en tussen groep 6 en 8 van dezelfde school dus flink kan verschillen. 
 
Het voorafgaande verklaart waarom we in de dieptestudie soms wel leselementen zagen die een mooi 
voorbeeld vormden van incidenteel of intentioneel werken aan mondelinge taalvaardigheid, maar ook 
heel vaak niet. Het beeld is diffuus en het lijkt erop dat we niet zozeer ‘best practices’ hebben 
geobserveerd als wel ‘general practices’; oftewel onderwijs in mondelinge taalvaardigheid van tamelijk 
gemiddelde scholen en leerkrachten.  
 

13.2 Inhoudelijke bevindingen 
 
Leerkrachten werken voornamelijk incidenteel aan mondelinge taalvaardigheid, door tijdens de lessen 
aan taalstimulering te doen en de leerlingen spontaan te laten oefenen. Veel minder vaak werken ze 
ook intentioneel aan mondelinge taalvaardigheid, in de vorm van een voorbereide les waarin expliciete 
doelen voor luisteren, spreken en/of gesprekken aan de orde komen, de leerlingen instructie krijgen 
over het toepassen van deze vaardigheden, waarna ze daarmee oefenen en daarop gerichte feedback 
ontvangen. 
 
Samenhangend daarmee blijkt in de dieptestudie dat vrijwel alle leerkrachten de algemene didactische 
vaardigheden beheersen die (ook) belangrijk zijn voor mondelinge taalvaardigheid, zoals het bieden 
van algemene talige feedback, het stimuleren van de interactievaardigheden, het creëren van een 
goede sfeer en spreekveiligheid in de klas en het scheppen van een afwisselende en contextrijke 
lesomgeving. Veel minder structureel echter besteden ze aandacht – in de vorm van instrueren, laten 
inoefenen en doelgerichte feedback geven - aan domeinspecifieke aspecten van mondelinge 
taalvaardigheid zoals het aanleren van luisterstrategieën, van elementen om een presentatie op te 
bouwen of van gespreksregels. 

Het geconstateerde gebrek aan structurele intentionele aandacht voor mondelinge taalvaardigheid – 
ook in lessen die door de school expliciet betiteld werden als mondelinge taalvaardigheidslessen - hangt 
mogelijk samen met het feit dat veel taalmethoden volgens de geïnterviewde leerkrachten maar beperkt 
aandacht aan mondelinge taalvaardigheid besteden terwijl deze leerkrachten wel hoofdzakelijk werken 
op basis van die methode. Uit het hoofdonderzoek bleek bovendien al dat mondeling 
taalvaardigheidsonderwijs op de meeste scholen niet of slechts globaal uitgewerkt is in het taalbeleids- 
of schoolplan. Mogelijk is in de opleiding evenmin veel aandacht besteed aan mondelinge 
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taalvaardigheid, en nascholing op dit gebied is nauwelijks voorhanden. Het domein mondelinge 
taalvaardigheid is dus voor veel mensen in het onderwijsveld bepaald niet scherp afgebakend. In deze 
context verbaast het niet dat uit de vergelijking van de leerkrachtinterviews met de resultaten van de 
schoolleidersvragenlijsten een groot verschil in perceptie spreekt wat betreft de definities en 
doelstellingen van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid.  

13.3 Evaluatie aanpak 

Door het hoofdonderzoek bij 121 scholen aan te vullen met een dieptestudie onder vijftien scholen is 
meer inzicht verkregen over mondeling taalvaardigheidsonderwijs in de klas en over de manier waarop 
leerkrachten kijken naar mondelinge taalvaardigheid. Dat draagt bij aan een betere interpretatie van de 
bevindingen uit het hoofdonderzoek (‘stoffering’). Het is echter niet gelukt om scholen, lessen en 
leerkrachten in beeld te brengen die wat mondelinge taalvaardigheidspraktijken betreft een 
uitgesproken goed voorbeeld vormen voor anderen. 

In de dieptestudie zijn testleiders ingezet om via lesobservaties en leerkrachtinterviews de gegevens te 
verzamelen is. Gezien het gebrek aan eenduidigheid bij de professionals (leerkrachten en schoolleiders) 
over wat mondeling taalvaardigheidsonderwijs is en moet zijn, hadden deze testleiders achteraf gezien 
misschien intensiever moeten worden getraind. Vermoedelijk was ook bij hen soms sprake van 
verwarring over wat daaronder moet worden verstaan, waardoor ze mogelijk onvoldoende hebben 
doorgevraagd of geobserveerd.  

13.4 Kansen 

De bevindingen uit de dieptestudie zijn te vertalen in kansen om het onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheid te verbeteren. Er lijkt forse winst te behalen door mondelinge taalvaardigheid structureel 
op de agenda van de school te zetten en er gezamenlijk naar te streven dat leerkrachten niet alleen 
incidenteel, maar ook intentioneel werken aan de luister- spreek- en gespreksvaardigheden van hun 
leerlingen. Als handreiking hiervoor zal de inspectie een voorbeeldles construeren, waarmee wordt 
gedemonstreerd hoe binnen een ander vakgebied (wereldoriëntatie) ook onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheid kan worden ingebouwd. Voor zover bruikbaar zullen in deze voorbeeldles elementen uit 
de geobserveerde praktijkvoorbeelden worden opgenomen.  
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Bijlage 1 Toetsmatrijzen definitief instrumentarium 
 
Elke toetsmatrijs geeft een overzicht van de betreffende toets waaruit de relatie van de inhoud met het 
Referentiekader blijkt. Uit de toetsmatrijs is af te leiden: 
 in welke kenmerken van de taakuitvoering de toets geoperationaliseerd is; 
 met welk referentieniveau elk afzonderlijk onderdeel samenhangt; 
 welke items corresponderen met welke taak, welk kenmerk van de taakuitvoering en welk 

referentieniveau; 
 op welke wijze de items gezamenlijk de taken en de beoogde niveaus vertegenwoordigen in de 

toets als geheel.  
 

Toetsmatrijs Luisteren 1F-2F Video Audio  
 

1F Kenmerk van de 
taakuitvoering Instructies Radio, tv en 

 internet Instructies 
Radio, tv 

en 
internet 

Totaal 

Begrijpen 

Hoofdzaken uit de tekst 
halen  1F_v2.2b 

1F_v5.3b  1F 
_a2.1b 

7 
Via selectie belangrijke 
informatie uit de tekst 
halen en kan de manier 
van luisteren daarop 
afstemmen 

1F_v1.2b 1F_v3.1b 
1F_v3.3b 1F_a1.2b  

Interpreteren 

Informatie en meningen 
interpreteren voor zover 
deze dicht bij de leerling 
staan 

1F_v1.1i 
1F_v1.5i 

1F_v4.2i 
1F_v5.1i 
1F_v5.2i 

 1F_a2.3i 
8 
 Relaties leggen tussen 

tekstuele informatie en 
eigen kennis en ervaringen 

 1F_v2.1i 
1F_v3.2i   

Totaal 1F  
 12 3 15 

2F Kenmerk van de 
taakuitvoering Instructies Radio, tv en  

internet Instructies 
Radio, tv 

en  
internet 

Totaal 

Begrijpen 

De hoofdgedachte van de 
tekst weergeven en 
onderscheid tussen hoofd- 
en bijzaken maken 

2F_v3.2b  2F_a1.1b  

9 

Relaties tussen tekstdelen 
leggen  2F_v1.2b   

Informatie ordenen 
(bijvoorbeeld op basis van 
signaalwoorden) voor een 
beter begrip 

 2F_v5.3b   

Wanneer nodig de 
betekenis van onbekende 
woorden afleiden uit de 
vorm, woordsoort, 
samenstelling of context 

 2F_v2.2b  2F_a2.1b 

Beeldspraak herkennen 2F_v3.1b    
Een relatie leggen tussen 
tekst en beeld  2F_v4.2b  2F_a2.2b 

Interpreteren 

Informatie en meningen 
interpreteren  2F_v2.1i 

2F_v2.3i 2F_a1.3i  

6 De bedoeling van de 
spreker(s) of het doel van 
de makers van een 
programma verwoorden 

 
2F_v1.3i 
2F_v4.1i 
2F_v5.4i 

  

Totaal 2F  
 11 4 15 

Totaal  
 23 7 3  

Toetsmatrijs Spreken 1F-2F | Een monoloog houden  
 

Niveau Taak | Inhoud Onderdeel in opdracht 

1F 
Alledaagse aspecten beschrijven 2 
Verslag uitbrengen van gebeurtenissen, activiteiten en 
persoonlijke ervaringen 1, 3, 4, 11 
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Kort voorbereid verhaal of presentatie houden [1-3] 

2F 

In grote lijnen redenen en verklaringen geven voor eigen 
meningen, plannen en handelingen 8, 9, 10, 12 

Een kort verhaal vertellen 5, 6, 7 - [6-8] - [11-12] 
Informatie verzamelen over een onderwerp uit eigen 
interessegebied voor presentatie - 

 
 Beoordeling | Kenmerk van de taakuitvoering  Aantal 

items 
Max. score 

[totaal] 
Max. score 
[resultaat] 

 

Preconditie 1 0 0 
Uitvoering  2 4 4 
Samenhang 2 4 3 
Afstemming op doel 1 2 2 
Afstemming op het publiek  3 6 4 
Woordgebruik en woordenschat 2 4 2 
Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale 
beheersing 5 10 2 

Globaal oordeel 1 4 0 
 
 Totaal 17 34 17 

  
 

Toetsmatrijs Gesprekken 1F-2F | Discussie en overleg   
 

 
 

Niveau Taak | Inhoud  L1 L2 L3  
 

1F 

[DO] De eigen mening verwoorden 1a, 3a 2a, 3a 1a, 2a  
[DO] De eigen mening onderbouwen met argumenten 1b, 3a 2b, 3a  1b, 2b  
[DO] Een reactie geven op meningen en opvattingen 1b, 2b 1b, 2b 1b, 2b  
[SV] Aantekeningen maken  -  - -  
[SV] Informatie weergeven sv sv sv  

2F 

[DO] Bespreken wat er gedaan moet worden  2a, 2c, 3b 2a, 2c, 3b 2a, 2c, 3b  
[DO] Bijdragen aan de planning 3a, 3c 3a, 3c 3a, 3c  
[DO] Een probleem verhelderen - - -  
[DO] Een overtuiging of mening uitdrukken 1a, 2d, 3a 2a, 2d, 3a 1a, 2a, 2d  
[DO] Instemming of afkeuring uitdrukken  2a 1a 3a  
[DO] Commentaar geven op de visie van anderen 1b, 2b 1b, 2b 1b, 2b  
[SV] Samenvatten voor jezelf  sv sv sv  

 
 # Unieke gesprekonderdelen  10  10  10  

 
 Beoordeling | Kenmerk van de taakuitvoering  Aantal 

items 
Max. score 

[totaal] 
Max. score 
[resultaat] 

 

Randvoorwaarden aan het gesprek  4 7 0 
Uitvoering  1 2 2 
Beurten nemen en bijdragen aan samenhang 4 8 2 
Afstemming op doel 1 2 2 
Afstemming op de gesprekspartners  3 6 2 
Woordgebruik en woordenschat 2 4 2 Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 5 10 
Samenvatten  1 2 0 
Globaal oordeel  1 4 0 

 
 Totaal 22 45 10 
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Bijlage 2 Materialen Spreken en Gesprekken 

Gespreksonderwerpen 

Gesprekskaarten 
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Spreekhulp 
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Bijlage 3 Brief aan scholen met verzoek deel te nemen aan verdiepend onderzoek 
 

 
 
Verdiepend onderzoek op de 25 best presterende scholen: hoe verloopt daar het onderwijsleerproces 
voor mondelinge taalvaardigheid? 
 
Achtergrond 
Begin 2017 hebben onderzoekers van Expertisecentrum Nederlands en KBA Nijmegen op 121 basisscholen 
door heel Nederland het Peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid uitgevoerd, in opdracht van de 
Inspectie van het Onderwijs. Op deze scholen is het mondelinge taalvaardigheidsniveau gemeten van de 
leerlingen van (één) groep 8. Ook hebben de leerlingen en de schoolleider een vragenlijst ingevuld. Het 
domein mondelinge taalvaardigheid bestaat uit de onderdelen luisteren, gesprekken en spreken. Bureau ICE 
heeft hiervoor toetsen ontwikkeld die bij uw leerlingen zijn afgenomen. Op dit moment zijn alleen hun scores 
op de luistertoets al bekend; de andere toetsen vergen meer verwerkingstijd. 
 
De 25 best presterende scholen  
De deelnemende scholen zijn ingedeeld in vier groepen, die qua gezinsachtergrond (percentage leerlingen 
in groep 8 met een andere thuistaal en met gewicht 0,3 of 1,2) ongeveer vergelijkbaar zijn. Uit elke groep zijn 
de scholen geselecteerd waarvan de leerlingen gemiddeld het beste hebben gescoord op de luistertoets. De 
wens van de Inspectie is dat we op deze scholen nog een kort verdiepend onderzoek uitvoeren, gericht op 
het concrete onderwijsleerproces in de klas en hoe dit bijdraagt aan de relatief hoge prestaties. Aangezien in 
het onderzoek tot nu toe uitsluitend gegevens bij leerlingen en schoolleiders zijn verzameld, is die informatie 
nu nog onvoldoende beschikbaar.  
 
Opzet verdiepend onderzoek 
Als uw school deelneemt aan het verdiepende onderzoek zal een team van twee toetsleiders gedurende één 
dag op uw school aanwezig zijn. De ene toetsleider doet het onderzoek in groep 6, de andere in groep 8. Zij 
observeren elk twee reguliere lessen in die groep, te weten een mondelinge taalvaardigheid-les en een 
wereldoriëntatie-/zaakvak-les. Na de lesobservaties nemen ze een interview af bij de leerkracht, bedoeld om 
aanvulling en verdieping te geven op de geobserveerde lessen en de al eerder verzamelde 
onderzoeksgegevens. De lesobservaties kosten de leerkrachten geen extra tijd, aangezien het gaat om 
reguliere lessen die standaard op het rooster staan en qua inhoud niet anders zijn dan normaal. Het interview 
duurt maximaal een uur per leerkracht. Het conceptverslag dat de toetsleider na afloop hiervan maakt, wordt 
via de mail weer voorgelegd aan de leerkracht. Eventuele op- en aanmerkingen worden in het definitieve 
verslag verwerkt. 
 
Welke groepen? 
Als uw school maar één groep 6 en één groep 8 heeft, vindt het verdiepende onderzoek automatisch in deze 
twee groepen plaats. Als uw school meer groepen 8 heeft, vindt het onderzoek plaats in de groep 8 die ook 
deelgenomen heeft aan de toetsafname eerder dit jaar. Als uw school meer dan één groep 6 heeft, verzoeken 
wij u om – voor zover mogelijk - de groep te selecteren waarvan de leerkracht al langere tijd op uw school en 
in groep 6 lesgeeft en die mogelijk ook (het merendeel) van de huidige leerlingen van groep 8 indertijd in de 
klas heeft gehad.  
 
Welke lessen? 
Zowel in groep 6 als groep 8 observeren we één reguliere mondelinge taalvaardigheid-les. Met ‘regulier’ 
bedoelen we dat de les niet anders is dan anders; de Inspectie wil immers juist weten hoe het 
onderwijsleerproces op de best presterende scholen standaard verloopt. Omdat we streven naar variatie, zou 
het wel goed zijn als de lessen in groep 6 en 8 verschillende subdomeinen van mondelinge taalvaardigheid 
betreffen (d.w.z. variëren wat betreft de aandacht voor luisteren, spreken of gesprekken). We observeren 
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liever geen les waarin één leerling een langdurige spreekbeurt houdt of waarin de leerlingen hoofdzakelijk stil 
aan een schriftelijke individuele opdracht of toets werken. 
 
Daarnaast willen we zowel in groep 6 en groep 8 ook één reguliere wereldoriëntatie-les of andere zaakvak-
les observeren, op dezelfde dag als de mondelinge taalvaardigheid-les. Ook in dit geval betreft het een 
reguliere les, die standaard op het rooster staat. We hebben geen voorkeur voor een specifiek onderwerp dat 
in deze les wordt behandeld. Van belang is wel dat in de les naar verwachting sprake is van redelijk wat 
mondelinge interactie tussen de leerkracht en de leerlingen.  
 
Procedure 
KBA Nijmegen neemt na half april telefonisch contact op met de directie van de 25 best presterende scholen, 
met het verzoek deel te nemen aan dit verdiepende onderzoek en hierover afspraken te maken. Uiteraard 
hebben wij er begrip voor als dit verzoek eerst in het team moet worden besproken. Zoals hierboven al 
vermeld, is het de bedoeling dat het onderzoek op één dag plaats vindt. Als school kunt u zelf een aantal 
voorkeursdata aangeven, in de periode tussen 8 mei en 16 juni 2017. Als u voorafgaand aan het telefonisch 
contact vragen heeft over het verdiepende onderzoek of over de informatie in deze notitie, dan kunt u het 
beste naar MTV@expertisecentrumnederlands.nl een berichtje sturen. Wij geven u dan zo spoedig mogelijk 
antwoord. 
 
Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw medewerking! 
Team Peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid 
 
 
KBA Nijmegen:  Annemarie van Langen, Loes van Druten-Frietman  
Expertisecentrum Nederlands: Cindy Teunissen, Christel Dood 
 
 
 
Voor meer informatie over het onderzoek, zie ook onze websites: 
www.kbanijmegen.nl (doorklikken naar Funderend Onderwijs: PO & VO  Peiling Mondelinge 
Taalvaardigheid) 
www.expertisecentrumnederlands.nl (doorklikken naar Projecten  PO: Mondelinge taal) 
 
  

mailto:MTV@expertisecentrumnederlands.nl
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Bijlage 4 Observatieschema les mondelinge taalvaardigheid 
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Bijlage 5 Observatieschema les wereldoriëntatie 
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Bijlage 6 Interviewleidraad 
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