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6.  DE ROL VAN HET TOETSFORMAT

6.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat het verslag van het derde experiment dat in het kader van deze 

dissertatie is ondernomen. In dit experiment is nagegaan in hoeverre het format van 

de toets invloed heeft op de scores. Kinderen die een toets afleggen waarvan de vorm 

overeenkomt met die van het programma dat ze gekregen hebben, zouden wellicht door 

die overeenkomst hoger scoren ten opzichte van kinderen die een toets afleggen waarvan 

de vorm afwijkt van die van het programma. Dit komt erop neer dat het resultaat van 

een programma gerelateerd moet worden aan de manier waarop de leertaak getoetst 

wordt. Indien de vorm van de toets overeenkomt met de vorm van de leeractiviteiten, 

kan dit een bias veroorzaken in de toetsresultaten (Morris, Bransford & Franks 1977). 

In dit onderzoek gaat het om het voordeel dat kinderen die een losse-woordenaanbod 

kregen, kunnen hebben als zij een toets afleggen waarvan de items ook uit losse woorden 

bestaan. 

We kunnen veronderstellen dat proefpersonen bij het afleggen van een toets met 

een format dat afwijkt van het gevolgde programma, niet alleen moeten laten zien in 

hoeverre ze de nieuwe taalonderdelen hebben geleerd, maar zich ook moeten oriënteren 

op een andere manier van presentatie dan ze eerder in het programma gezien hebben. De 

kinderen kregen bij de passieve woordenschattoets alleen een los woord te horen en er 

was dus bij de toets geen aanbod van woorden die in zinnen ingebed waren. Op deze wijze 

kwam de toets overeen met het programma met de losse woorden, want ook daar kregen 

de kinderen woorden aangeboden die niet in zinnen ingebed waren. Het programma met 

het voorleesverhaal daarentegen bestond niet uit losse woorden en kwam in format niet 

overeen met de toets. Voor de kinderen die naar het voorleesverhaal geluisterd hadden, 

waarin de woorden in lopende zinnen voorkwamen, had de toets een afwijkende vorm, 

waardoor ze zich bij het afleggen van de toets op die andere vorm moesten instellen. Dit 

heeft voor de deelnemers wellicht een extra moeilijkheid opgeleverd, waardoor de scores 

lager kunnen zijn uitgevallen.  

Voor de resultaten van het eerste experiment van dit onderzoek kan de toetsvorm 

betekenen dat de kinderen met het losse-woordenaanbod in het voordeel zijn geweest, 
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want de toets bevatte ook alleen losse woorden. In het verslag van het eerste experiment 

(zie hoofdstuk 3) is vermeld dat deze groep hogere scores behaalde dan de andere groep, 

die het aanbod van de woorden in het verhaal heeft gekregen. Indien het format van de 

toets de scores gunstig zouden hebben beïnvloed, zou het resultaat dus niet louter te 

danken kunnen zijn aan het aanbod van de losse woorden als zodanig, maar ook aan het 

feit dat de toets en het programma overeenkwamen in format. In het tweede experiment 

werden de kinderen in het experimentele programma geconfronteerd met woorden in 

lopend taalgebruik (zie hoofdstuk 4). Uit het vergelijkend onderzoek naar de resultaten 

van het eerste en het tweede experiment kwam naar voren dat de leerkrachtactiviteiten 

geen betere resultaten opleverden dan het computerprogramma (zie hoofdstuk 5). Ook 

bij dit experiment werd een losse-woordentoets gebruikt. Het is van belang om vast te 

stellen of het format van de toets de scores van de kinderen negatief beïnvloed heeft, 

omdat in dat geval ook de vergelijking tussen het eerste en het tweede experiment in een 

ander licht komt te staan. 

Om bovenstaande redenen is een derde experiment opgezet waarbij de invloed van 

het toetsformat centraal staat. In dit experiment is aan een groep kinderen een losse-

woordentoets afgenomen en aan een andere groep een toets met dezelfde woorden en 

volgens dezelfde uitgangspunten als de andere toets, maar nu werden de woorden ingebed 

in lopende zinnen. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van dit derde experiment. 

6.2  Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag 

Het doel van het derde experiment was duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijke 

invloed op toetsscores die uitgaat van de overeenkomst tussen een onderwijsprogramma 

en de toets waarmee het effect van het programma wordt gemeten. Daarbij is dus 

gekeken naar de scores op een toets met een format dat overeenkomt met dat van het 

aangeboden programma en de scores op een toets met een afwijkend format. 

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van dit experiment luidt: 

Heeft de overeenkomst in format tussen het onderwijsprogramma en de toets die het effect van 

het programma meet een gunstige invloed op de toetsscores? 
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6.3  Methode

6.3.1.  Opzet van het onderzoek 

Het onderzoeksontwerp omvat een voormeting, een experimenteel programma en 

twee nametingen. Na de voormeting kregen de kinderen drie keer op de computer een 

woordenschatprogramma met een verhaal of met losse woorden aangeboden. De eerste 

nameting volgde direct daarna en na tien tot veertien dagen kregen de kinderen de 

laatste nameting voorgelegd. Hiermee volgt het derde experiment hetzelfde tijdschema 

als het eerste experiment (zie paragraaf 3.3.3.3). 

Bij het eerste meetmoment kregen de kinderen de passieve woordenschattaak van 

de TAK voorgelegd. Dit is gedaan om alle kinderen aan dezelfde voortoets te laten 

deelnemen, zodat er bij de analyses een gemeenschappelijke score voor alle deelnemers 

is waarop gecorrigeerd kan worden. Omdat het onderzoek gericht was op beginnende 

tweede-taalleerders, kwamen alleen degenen die een score van 29 of lager behaalden 

voor deelname aan het onderzoek in aanmerking. Naar schatting van de TAK (Verhoeven 

& Vermeer 2001) kan een score van dertig gelijkgesteld worden met een Nederlandse 

woordenschat van ongeveer tweeduizend woorden. De deelnemende kinderen kenden 

dus naar verwachting minder dan tweeduizend Nederlandse woorden en konden op 

grond hiervan als beginnende tweede-taalverwervers aangemerkt worden.  

De deelnemende kinderen zijn daarna in drie groepen verdeeld, namelijk ten eerste 

degenen die de losse-woordentoets en vervolgens het losse-woordenprogramma 

aangeboden kregen, ten tweede de groep die de zinnentoets kreeg en daarna het 

computerprogramma met de losse woorden volgde en als derde groep de kinderen die de 

zinnentoets aflegden en het programma met het verhaal bekeken. Op deze manier was er 

sprake van drie condities: 1. Losse woordentoets en programma met losse woorden (Los/

Los), 2. Zinnentoets en programma met losse woorden (Zinnen/Los) en 3. Zinnentoets en 

programma met verhaal (Zinnen/Verhaal). De eerste conditie (Los/Los) is ingebracht om 

daarmee te kunnen nagaan in hoeverre de resultaten die met deze conditie bij het eerste 

experiment behaald zijn, robuust zijn en om een extra vergelijkingspunt te hebben voor 

de andere twee condities. De kinderen werden willekeurig toegewezen aan een van de 

drie condities. In tabel 6.1 is de verdeling over de drie condities weergegeven met in de 

linker kolom de weken waarin de verschillende onderdelen plaatsvonden.
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Tabel 6.1: Tijdschema met verdeling van de groepen over de drie condities

1e week Tm1: 
TAK passieve 
woordenschattaak 

Alle kinderen:
=> selectie van ‘beginners’ 

Random toewijzing aan 1, 2a en 2B:

Woordenschattoets 1. 
Losse-woordentoets
     

2. 
Zinnentoets
                                    

2e week Computerprogramma: 

1e aanbieding
2e aanbieding
3e aanbieding

n=20 
programma met 
Losse woorden
(Los/Los)

2A
n=24 
programma met 
Losse woorden
(Zinnen/Los)

2B 
n=29 
programma met 
Verhaal
(Zinnen/Verhaal)

Tm2: Losse-woordentoets Zinnentoets

3e week Geen programma

4e week Tm3: Losse-woordentoets Zinnentoets

Tm1=eerste toetsmoment; Tm2=tweede toetsmoment; Tm3=derde toetsmoment

6.3.2  Deelnemers 

Aan het experiment namen vierjarige leerlingen van drie Amsterdamse scholen en een 

school in Amersfoort deel. Eén van de Amsterdamse scholen en de school in Amersfoort 

hadden al eerder deelgenomen aan het onderzoek, namelijk aan het eerste experiment in 

2006 en aan het tweede in 2008. De twee andere scholen deden voor de eerste keer mee, 

maar hadden evenals de andere scholen een populatie van 90-95% anderstalige leerlingen. 

Het experiment werd uitgevoerd in de periode november 2010 tot en met april 2011. De 

gemiddelde leeftijd van de kinderen op het moment van de eerste toetsafname was 52,2 

maanden. Het jongste kind was 48 maanden (vier jaar) en het oudste 60 maanden (vijf 

jaar) oud. 

De deelnemers werden geselecteerd aan de hand van de passieve woordenschattaak 

van de TAK. Alleen de kinderen die een score van 29 of lager op deze passieve 

woordenschattaak behaalden, kwamen in aanmerking voor het onderzoek. Deze kinderen 

(N=90) legden vervolgens de passieve woordenschattoets af voor de toetsing van de 

twintig geselecteerde woorden. Drie kinderen behaalden op de woordenschattoets een 

score van meer dan 17, hetgeen betekende dat ze van de twintig woorden er al zoveel 
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kenden dat ze slechts weinig leerwinst konden behalen. Deze kinderen zijn daarom 

verder van het onderzoek uitgesloten. Tussen de voormeting en tweede meting vielen 

door oorzaken die buiten het onderzoek lagen, zoals ziekte of verhuizing, nog elf kinderen 

af en tussen de tweede en de laatste meting nog drie. Het totale aantal deelnemers kwam 

daardoor op 73. In tabel 6.2 is dit weergegeven.

Tabel 6.2: Aantal deelnemers op de toetsmomenten 

Meetmoment Steekproefgrootte

eerste meting (TAK) 134

eerste toetsmoment 90

tweede toetsmoment 76

derde toetsmoment 73

6.3.3  Materialen

6.3.3.1.  Computerprogramma

De kinderen hebben dezelfde twintig woorden aangeboden gekregen als in de 

vorige experimenten en ze hebben deze woorden geleerd door middel van het 

computerprogramma dat ook bij het eerste experiment gebruikt is. Een uitgebreide 

beschrijving van het computerprogramma is te vinden in hoofdstuk 3, paragraaf 

3.3.2.1. Omdat bij het eerste experiment al gebleken is dat de twee versies van het 

computerprogramma met de lage frequentie minder effectief waren dan die met de hoge 

frequentie, hebben we ervan afgezien deze versies opnieuw te gebruiken. Voor dit derde 

experiment zijn daarom alleen de twee versies met de hoge frequentie ingezet. Vijftien 

van de twintig woorden kwamen in het programma voor met een hoge frequentie, 

namelijk zeven keer en vijf woorden kwamen slechts één keer voor. Het programma werd 

drie keer aangeboden op drie achtereenvolgende dagen. Dit betekent dat vijftien van de 

twintig woorden in totaal eenentwintig keer aan de kinderen werden aangeboden en de 

vijf andere woorden drie keer. 
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6.3.3.2.  Toetsen

Zoals hierboven al gesteld (zie paragraaf 6.3.1), legden de kinderen bij de voormeting 

de passieve woordenschattaak van de TAK af. Daarna kregen de kinderen een 

woordenschattoets voorgelegd om de passieve kennis van de twintig geselecteerde 

woorden te toetsen. Bij dit experiment zijn twee versies van deze woordenschattoets 

gebruikt. De eerste versie is ook bij de eerste twee experimenten gebruikt en hierbij 

wordt bij elk item een enkel woord aangeboden. De toetsleidster noemt het losse woord 

en de kinderen moeten uit vier afbeeldingen het plaatje kiezen dat bij het genoemde 

woord hoort. 

Voor dit derde experiment is een tweede versie van de woordenschattoets volgens 

dezelfde uitgangspunten ontworpen, waarbij de te toetsen woorden ingebed zijn in 

zinnen. Elk item bestaat uit een zin die één van de twintig woorden bevat. Deze zinnen 

lijken op de zinnen die in het verhaal van het computerprogramma voorkomen, maar zijn 

daaraan niet identiek. Een voorbeeld is het toetsitem aardbei waarbij de kinderen uit vier 

plaatjes de aardbei moeten aanwijzen. Ze horen dan de zin: “We hebben de aardbei nog 

nodig.” In het verhaal komt de zin “We hebben de citroen nog nodig” voor. Een ander 

voorbeeld betreft het toetsitem kruk. De kinderen horen de zin “Je moet met de kruk wel 

voorzichtig zijn”. In het verhaal komt de zin “Je moet met het blikje wel voorzichtig zijn” 

voor. Op die manier lijken de zinnen op de zinnen van het verhaal, maar ze bevatten 

steeds een ander zelfstandig naamwoord. Het zijn korte, stellende zinnen waarbij het te 

toetsen woord in het midden van de zin staat. Hiermee is eindpositie vermeden, omdat 

dan wellicht beklemtoning van het woord zou kunnen optreden. 

Ook bij deze toets kunnen de kinderen kiezen uit vier plaatjes. De afbeeldingen van 

de items en van de afleiders zijn dezelfde als bij de losse-woordentoets (zie voor een 

voorbeeld van een item Bijlage III). Om ervoor te zorgen dat elk kind de zinnen met 

dezelfde intonatie en dezelfde uitspraak hoort, zijn de zinnen digitaal opgenomen. Bij 

elk toetsmoment worden de zinnen vervolgens afgespeeld in dezelfde volgorde als bij de 

losse-woordentoets. De kinderen horen bij elk item de zin steeds twee keer achter elkaar. 

Ook bij de losse-woorden-toets wordt het gevraagde woord twee keer genoemd. 

6.3.4  Procedure

Bij de voormeting legden de kinderen eerst de woordenschattaak van de TAK af en 

daarna kregen de kinderen die voor deelname geselecteerd waren, de losse-woordentoets 

of de toets met de zinnen voorgelegd. Dit gebeurde een week voor aanvang van het 
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programma. De kinderen legden alle toetsen af in een rustige ruimte op enige afstand 

van hun klaslokaal. Ze werden daarna weer naar hun groep teruggebracht. Op één school 

werd een deel van de toetsen afgelegd in een klaslokaal op het moment dat de andere 

kinderen buiten speelden, omdat de toetsruimte op dat moment in gebruik was. De 

toetsen werden steeds afgenomen door een toetsassistente, met uitzondering van vijf 

kinderen aan wie de onderzoekster de TAK afnam, omdat de assistente op dat moment 

niet aanwezig kon zijn. Deze kinderen waren gelijkelijk over de condities verdeeld. 

De eerste groep kinderen legde de losse-woordentoets af en kregen daarna het 

computerprogramma met de losse woorden voorgelegd (Los/Los, zie hiervoor het schema 

in paragraaf 6.3.1). Net als bij de andere twee groepen werd hiervoor de versie met de 

hoge frequentie gebruikt. De kinderen volgden het computerprogramma individueel en 

hadden daarbij een koptelefoon op. Het programma werd drie keer aangeboden op drie 

achtereenvolgende dagen die binnen één week vielen. Hierbij werd dezelfde procedure 

gevolgd als bij het eerste experiment (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3.2). De groep 

kinderen die getoetst werd met de toets met de zinnen kreeg drie keer óf het programma 

met de losse woorden óf het programma met het verhaal te zien. Na voltooiing van 

het programma konden de kinderen in hun eigen klaslokaal meedoen met de reguliere 

activiteiten en na ongeveer een uur kregen ze de eerste nameting voorgelegd. De tweede 

nameting volgde tien tot veertien dagen later. 

Voor de groep deelnemers die de toets met de zinnen aflegde en het programma 

volgde met het verhaal (Zinnen/Verhaal), gold dat deze kinderen een toets kregen die 

wat format betreft gelijkenis vertoonde met het gevolgde programma. De kinderen die 

de toets met de zinnen aflegden, maar het programma met de losse woorden bekeken 

(Zinnen/Los), hadden daarentegen het mogelijke nadeel van het verschil in format tussen 

het programma en de toets. Door de scores van deze twee groepen te vergelijken, kon 

worden nagegaan in hoeverre de overeenkomst van het format van toets en programma 

de scores van de deelnemers zou kunnen beïnvloeden. 

6.3.5  Statistische analyses

Voor de analyse van de verschillen tussen de groepen zijn variantieanalyses uitgevoerd 

met als covariaat de scores op de voormeting. Indien de groepen niet dezelfde versie 

van de woordenschattoets bij de voormeting hadden afgelegd, zijn de scores op de TAK 

gebruikt als covariaat. Indien bij de groepen wel dezelfde versie van de woordenschattoets 

was afgenomen, werden de scores op deze toets bij de voormeting als covariaat gebruikt. 

Voor het bepalen van de effectgrootte is als maat η
p
² genomen Hiervoor geldt dat er van 
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een klein effect sprake is bij η
p
² = 0,01, van een middelmatig effect bij η

p
² = 0,06 en van 

een groot effect bij η
p
² = 0,14 (Stevens 1996). Het aangehouden significantieniveau is 

p< 0,05.

6.4.  Resultaten 

6.4.1  Voormeting

De gemiddelde score bij de TAK bedroeg 17,4 met een standaarddeviatie van 7,8. Volgens 

de normering van de TAK staat een score van 17,4 ongeveer gelijk aan een woordenschat 

van ruim 1100 woorden. De gemiddelde score op de woordenschattoets voor beide versies 

van de woordenschattoets bedroeg 10,9, met een standaarddeviatie van 3,5. Gemiddeld 

gesproken was dus iets meer dan de helft van de te leren woorden al bekend bij de 

deelnemende kinderen. 

Om na te gaan of de drie experimentele groepen met een gelijke startsituatie aan het 

programma begonnen, zijn de scores van de drie groepen op de woordenschattoets door 

middel van een variantieanalyse met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat er ongeacht 

het format geen aantoonbare verschillen tussen de drie groepen waren (F(2,70)=0,21; 

p=0,812, ηp²=0,06). Ook bij de TAK waren er geen significante verschillen tussen de drie 

groepen (F(2,70)=0,44, p=0,649, ηp²=0,01).

6.4.2  Eerste nameting

Op de eerste nameting die direct na voltooiing van het computerprogramma werd 

afgenomen, bedroeg de gemiddelde score 13,9. De onderzoeksgroep als geheel had 

dus gemiddeld iets meer dan drie woorden erbij geleerd. Hieronder zijn in tabel 6.3 de 

gemiddelde scores van de drie groepen op de eerste nameting weergegeven (Cronbachs 

alpha = 0,84). Ter vergelijking zijn ook de scores op de voormeting toegevoegd (Cronbachs 

alpha = 0,70). 

De twee groepen die het programma met de losse woorden aangeboden hadden gekregen, 

behaalden hogere scores dan de groep die het programma met het verhaal had bekeken. 

Er is een variantieanalyse uitgevoerd om te onderzoeken of deze verschillen tussen de 

groepen significant waren. Hierbij is als covariaat de TAK genomen, om zodoende voor 

de beginverschillen te corrigeren. Er is voor de TAK als covariaat gekozen, omdat alle 
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kinderen deze toets bij het eerste meetmoment hadden afgelegd. Uit de analyse blijkt dat 

de verschillen tussen de groepen significant zijn (F(2,69)=4,97; p=0,010, ηp²=0,13). 

Aangezien het voor het onderzoek van belang was om na te gaan of de toets met de 

zinnen, die qua format overeenkomt met het programma met het verhaal, een effect heeft 

op de scores van de kinderen, zijn de uitslagen van de tweede en de derde groep apart 

met elkaar vergeleken. Bij deze variantieanalyse kon de woordenschattoets als covariaat 

Tabel 6.3: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het 

eerste toetsmoment (voormeting) en het tweede toetsmoment (eerste nameting) op de passieve 

woordenschattoets (max. score 20) 

(N=73) Los/Los¹
(n=20)

Zinnen/Los²
(n=24)

Zinnen/Verhaal³
(n=29)

Toetsmoment 1 11,1
(3,2)

10,6
(3,7)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2 15,5
(3,7)

14,3
(3,5)

12,7
(5,1)

1.Los/Los = getoetst met de losse-woordentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van 

losse woorden

2. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van losse 

woorden

3. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

Tabel 6.4: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij 

voormeting en eerste nameting (max. score 20) op de passieve woordenschattoets van de twee 

groepen die de zinnentoets hebben afgelegd

(N=53) Zinnen/Los¹
(n=24)

Zinnen/Verhaal²
(n=29)

Toetsmoment 1 10,6
(3,8)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2 14,6³
(3,5)

12,4³
(5,1)

1. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van losse 

woorden

2. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

3. Gecorrigeerd voor de voormeting 
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gebruikt worden, aangezien beide groepen dezelfde versie (namelijk die met de zinnen) 

op de voormeting hadden gekregen. Ook deze analyse levert significante verschillen op 

(F(1,50)=7,12; p=0,010, ηp²=0,13). In tabel 6.4 zijn de gecorrigeerde scores op de eerste 

nameting weergegeven. Hieruit mogen we concluderen dat de groep die het programma 

met de losse woorden aangeboden kreeg en de toets met de zinnen aflegde (Zinnen/Los), 

een hogere gemiddelde score behaald heeft dan de groep die dezelfde toets heeft gekregen, 

maar het programma met het verhaal bekeken heeft (Zinnen/Verhaal). Zoals in de tabel 

te zien is, heeft de Zinnen/Los-groep een gemiddelde score van 14,6 (gecorrigeerde score) 

op de eerste nameting. Ten opzichte van het gecorrigeerde beginniveau (=10,9) is dat 

een vooruitgang van 3,7 woorden, terwijl de Zinnen/Verhaal-groep ten opzichte van dit 

beginniveau een winst van 1,5 woorden heeft behaald.  

Uit bovenstaande gegevens kan opgemaakt worden dat de toetsvorm voor de twee 

groepen die de zinnentoets hebben gekregen, geen voordeel betekent voor de groep die 

het programma met het verhaal heeft bekeken. Het feit dat het format van de zinnentoets 

overeenkomt met het programma met het verhaal, heeft niet tot gevolg gehad dat de 

kinderen die dit programma hebben gevolgd, vervolgens betere scores behalen. De 

kinderen die het programma met de losse woorden hebben bekeken, maar een toets 

afleggen die qua format daarvan verschilt, behalen toch een hogere score. Deze uitkomst 

is in overeenstemming met die van het eerste experiment waar ook de groepen die het 

programma met de losse woorden hadden bekeken, hoger scoorden dan de andere groepen.

Nu heeft de eerste onderzoeksgroep de losse-woordentoets afgelegd en ook het 

programma met de losse woorden bekeken (Los/Los). De score van deze groep op de 

eerste nameting bedraagt 15,45 (zie tabel 5) en dit is de hoogste score van de drie 

groepen. Om na te gaan of deze hoge score het resultaat zou kunnen zijn van het feit 

dat de groep een toets heeft afgelegd die qua format overeenkomt met het programma 

dat de kinderen bekeken, is een variantieanalyse uitgevoerd. De gemiddelde score van de 

groep Los/Los is vergeleken met die van de groep die ook een losse-woordenaanbod heeft 

gekregen, maar die een toets heeft afgelegd die qua format niet in overeenstemming is 

met het programma (dus de groep Zinnen/Los). Bij deze analyse is de TAK als covariaat 

genomen, omdat deze twee groepen bij de voormeting ieder een andere versie van de 

woordenschattoets hebben afgelegd. Uit deze analyse komt naar voren dat het verschil 

tussen de groep Los/Los en de groep Zinnen/Los niet significant is (F(1,41)=3,69; p=0,061, 

ηp²=0,08). Ook deze analyse laat dus geen statistisch aantoonbaar effect van het format 

van de toets zien. 
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6.4.3  Tweede nameting

In hoeverre de kinderen de woorden na enige tijd onthouden, is nagegaan met een 

retentiemeting die twee weken na voltooiing van het programma plaatsvond. In tabel 

6.5 zijn de scores van de drie onderzoeksgroepen op de derde meting weergegeven 

(Cronbachs alpha = 0,84). Ter vergelijking zijn ook de scores op de voormeting en op het 

tweede toetsmoment  vermeld.

Tabel 6.5: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij 

voormeting, eerste en tweede nameting op de passieve woordenschattoets per onderzoeksgroep 

(max. score 20)

(N=73) Los/Los¹
(N=20)

Zinnen/Los²
(N=24)

Zinnen/Verhaal³
(N=29)

Toetsmoment 1 11,1
(3,2)

10,6
(3,7)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2 15,5
(3,7)

14,3
(3,5)

12,7
(5,1)

Toetsmoment 3 15,6
(3,3)

14,5
(3,5)

12,2
(5,1)

1.Los/Los = getoetst met de losse-woordentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van 

losse woorden

2. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

3. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

In tabel 6.5 is te zien dat de scores van de drie groepen bij de retentiemeting op ongeveer 

dezelfde getallen uitkomen als bij de eerste nameting, met dien verstande dat de 

verschillen iets groter zijn geworden. De eerste twee groepen zijn iets vooruitgegaan ten 

opzichte van de eerste nameting, terwijl de laatste groep een lagere score heeft. 

Er is een variantieanalyse uitgevoerd, waarbij als covariaat de TAK is gebruikt om 

redenen die hierboven zijn gegeven. Uit de analyse bleek dat de verschillen tussen de 

groepen significant zijn (F(2,69)=8,40; p=0,001, ηp²=0,19). Ook na twee weken hebben 

de twee groepen die een programma met losse woorden hebben bekeken, meer woorden 

onthouden dan de groep die de woorden via een verhaal aangeboden kreeg. 
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Bij de tweede nameting is eveneens een paarsgewijze vergelijking gemaakt tussen 

ten eerste de twee laatste groepen, groep Zinnen/Los en groep Zinnen/Verhaal en ten 

tweede tussen groep Los/Los en groep Zinnen/Los. De gecorrigeerde scores op de tweede 

nameting voor de groepen Zinnen/Los en Zinnen/Verhaal zijn in tabel 6.6 te vinden, 

waarbij ter vergelijking ook de scores van de voormeting gegeven zijn. 

Tabel 6.6: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij 

voormeting en tweede nameting (max. score 20) van de twee groepen die de zinnen-toets hebben 

afgelegd

(N=53) Zinnen/Los¹
(N=24)

Zinnen/Verhaal²
(N=29)

Toetsmoment 1 10,6
(3,8)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 3 14,8³
(3,5)

11,9³
(5,1)

1. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met losse woorden 

2. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

3. Gecorrigeerd voor de voormeting

De scores op de derde meting zijn gecorrigeerd voor de voormeting met de 

woordenschattoets, aangezien deze twee groepen deze toets in dezelfde versie, namelijk 

die met de zinnen, hebben afgelegd. De variantieanalyse toont significante verschillen 

aan tussen de twee groepen (F(1,50)=12,64; p=0,001, ηp²=0,20). De groep Zinnen/Los 

heeft in vergelijking met de gecorrigeerde score op de voormeting (=10,9) bijna vier 

woorden erbij geleerd, terwijl de groep die het verhaal heeft gevolgd (Zinnen/Verhaal), 

de veel geringere winst van één woord heeft geboekt. De groep die het programma met 

de losse woorden heeft bekeken, heeft dus geen nadelig effect ondervonden van het 

afwijkende format van de toets.

Om het effect van het toetsformat verder te exploreren, is voor de derde meting 

ook een vergelijking gemaakt tussen de twee groepen die beide het programma met 

de losse woorden hebben gevolgd, namelijk Los/Los en Zinnen/Los. Bij deze analyse is 

de TAK als covariaat gebruikt, om redenen die hierboven beschreven zijn. In tabel 6.7 

zijn de resultaten van de laatste voormeting weergegeven, met daarbij de scores op de 

voormeting en de eerste nameting ter vergelijking erbij. 
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Tabel 6.7: Gemiddelde scores (dikgedrukt) en standaarddeviaties per onderzoeksgroep bij het eerste 

toetsmoment (voormeting, het tweede toetsmoment (eerste nameting) en het derde toetsmoment 

(laatste nameting) op de passieve woordenschattoets (max. score 20) 

(N=73) Los/Los¹
(N=20)

Zinnen/Los²
(N=24)

Zinnen/Verhaal³
(N=29)

Toetsmoment 1 11,1
(3,2)

10,6
(3,7)

11,2
(3,4)

Toetsmoment 2 15,5
(3,7)

14,3
(3,5)

12,7
(5,1)

Toetsmoment 3 15,9
(3,3)

14,3
(3,2)

12,2 
(5,1)

1.Los/Los = getoetst met de losse-woorden-toets, computerprogramma gevolgd met aanbod van 

losse woorden

2. Zinnen/Los = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met aanbod van losse 

woorden

3. Zinnen/Verhaal = getoetst met de zinnentoets, computerprogramma gevolgd met het verhaal.

De Los/Los-groep behaalt een score van 15,9 (gecorrigeerde score) en de groep Zinnen/Los 

een score van 14,3. De eerste groep heeft daarmee meer woorden geleerd dan de groep 

die de zinnentoets heeft afgelegd, maar dit verschil blijkt, net als bij de eerste nameting, 

niet significant (F(1,41)=3,94; p=0,054, ηp²=0,09). Er kan dus niet worden aangetoond dat 

de groep die de losse-woordentoets aflegde, door de overeenkomst tussen het format van 

deze toets en het losse-woordenprogramma, voordeel heeft ondervonden. 

6.5  Conclusie en discussie

6.5.1  Onderzoeksvraag

Uit de analyses van de scores op zowel de eerste als de tweede nameting kwam geen 

statistisch significant effect van het toetsformat naar voren. Hiermee werd aangetoond 

dat het format van de toets geen invloed uitoefende op de toetsscores van de kinderen, 

waarmee de onderzoeksvraag van dit derde experiment beantwoord is.
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6.5.2  Effect van het toetsformat

Dit derde experiment diende in de eerste plaats een methodologisch doel. Met de 

vergelijking tussen de verschillende condities wilden we nagaan of de hogere scores van 

de groepen die het losse-woordenaanbod hebben gekregen, deels tot stand gekomen is 

door de overeenkomst tussen het format van de toets en dat van het programma. De 

grotere effectiviteit van het losse-woordenaanbod zou dan als het ware een bijproduct 

van de onderzoeksmethode kunnen zijn. Dit methodologische bezwaar zou de conclusie 

dat een losse-woordenaanbod effectiever is dan een aanbod met woorden in lopende 

zinnen, kunnen ontkrachten. De onderzoeksresultaten van dit derde experiment geven 

echter geen grond voor deze veronderstelling. De overeenkomst tussen het format van 

het programma en dat van de toets blijkt immers geen statistisch aantoonbare invloed 

te hebben op de scores.  

Anderzijds kan dit experiment voor wat de conditie Los/Los betreft ook gezien worden 

als een replicatie van het eerste experiment dat in hoofdstuk 3 wordt beschreven. We 

konden hiermee ook nagaan of de resultaten die met het losse-woordenaanbod in het 

eerste experiment behaald werden, overeind zouden  blijven in dit derde experiment, 

waaraan een nieuw cohort kinderen heeft deelgenomen. Dit is inderdaad het geval: de 

verschillen tussen de drie condities van dit derde experiment bij de eerste en de tweede 

nameting zijn significant en  de groep die het programma met het verhaal aangeboden 

heeft gekregen scoort lager dan de twee groepen die het losse-woordenaanbod hebben 

gekregen. Het is in dit verband relevant om te kijken naar de effectgroottes bij beide 

nametingen. Bij de eerste nameting bedraagt de effectgrootte 0,13 en bij de tweede 

nameting 0,19. Dit zijn beide grote effectgroottes (zie Stevens 1996). Daarmee is de 

effectiviteit van het losse-woordenaanbod dat ook in het eerste experiment al naar voren 

kwam, in dit derde experiment bevestigd.

In de analyses zijn er paarsgewijs twee condities met elkaar vergeleken om de invloed 

van het toetsformat vast te stellen. De vergelijking tussen de condities Zinnen/Los en 

Zinnen/Verhaal laat zien dat de groep Zinnen/Los hogere scores behaalt dan de andere 

groep. Beide groepen legden dezelfde toets met de woorden in lopende zinnen af en 

de vergelijking was dus zuiver te maken op het punt van het aangeboden programma. 

Het resultaat van deze vergelijking is daarom overtuigender dan het resultaat van de 

paarsgewijze vergelijking tussen de groepen Los/Los en Zinnen/Los, waarbij de ene groep 

een andere toets aflegde dan de andere groep. 


