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1 Inleiding
In 2013 heeft Stichting Lezen & Schrijven Taalmeter 1F gelanceerd. Dit is een screeningsinstrument
met als doel mensen met een leesniveau onder niveau 1F op te sporen. Op basis van een twaalf
minuten durende, digitale screening die bedoeld is voor autochtonen met vmbo, mbo niveau 1, 2 of
3 of voor allochtonen die Nederlands spreken op tenminste niveau A2, kunnen laaggeletterden
worden herkend die anders onder de radar zouden blijven. Op die manier kan laaggeletterdheid
binnen Nederland verder worden aangepakt.
Vanwege de vraag naar een instrument om te kunnen screenen op niveau 2F, een hoger niveau dat
als startkwalificatie dient om op de arbeidsmarkt te kunnen participeren, is begin 2015 Taalmeter 2F
op de markt gebracht. Ook dit betreft een digitale screening waarbij in 15 minuten wordt nagegaan
of een deelnemer wel of niet de vaardigheden bezit om te lezen op niveau 2F. Beide instrumenten
zijn ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met PwC, ITTA, CINOP, Ella
Bohnenn en de Universiteit Maastricht.
Begin 2014 heeft Stichting Lezen & Schrijven de Universiteit van Amsterdam benaderd met de vraag
om de kwaliteit van zowel Taalmeter 1F als Taalmeter 2F te onderzoeken. Op dat moment werd
Taalmeter 1F al geruime tijd door een groot aantal organisaties ingezet en waren er verspreid over
Nederland al ruim 6000 mensen op niveau 1F gescreend. Taalmeter 2F was op dat moment nog
volop in ontwikkeling, maar zou voorafgaand aan het validatieonderzoek op de markt worden
gebracht. Doordat de oplevering van het instrument enige vertraging heeft opgelopen, kon in 2014
alleen Taalmeter 1F worden gevalideerd. Hierover is gerapporteerd in De kwaliteit van Taalmeter 1F
(Moeken, Andringa & Kuiken, 2014). Begin 2015 is Taalmeter 2F door Stichting Lezen & Schrijven
gelanceerd, waarna direct is gestart met het onderzoek naar de kwaliteit van het instrument. In dit
rapport zullen de resultaten die betrekking hebben op de kwaliteit van Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
samen worden gepresenteerd. Daarbij zal in de inleiding van ieder hoofdstuk worden vermeld
gedurende welke periode de data zijn verzameld.
Om een antwoord te formuleren op de vraag naar de kwaliteit van de Taalmeters zijn de teksten en
opgaven gerelateerd aan de Eindtermen Volwasseneducatie (ve) die als leidraad voor de ontwikkeling
hebben gediend. Vervolgens is een standaardbepaling gedaan waarbij grensscores zijn bepaald, is de
psychometrische kwaliteit onderzocht en is bekeken in hoeverre de Taalmeters extern valide zijn. Als
laatste is een veldraadpleging gehouden om een beeld te kunnen vormen van de opvattingen van
gebruikers omtrent de inzet van de Taalmeters binnen verschillende organisaties.
1.1 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden allereerst de resultaten met betrekking tot de betekenisvaliditeit besproken
die een eerste indruk geven van de mate waarin Taalmeter 1F en Taalmeter 2F het construct
geletterdheid operationaliseren. Hierna wordt in hoofdstuk 3 verslag gedaan van een
standaardbepaling waarbij grensscores worden aangegeven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
psychometrische kwaliteit waarbij de betrouwbaarheid van de instrumenten en een item-analyse
worden besproken. In hoofdstuk 5 volgen de resultaten met betrekking tot de externe validiteit
waarna in hoofdstuk 6 de bevindingen uit de veldraadpleging uiteen worden gezet. Tot slot worden
in hoofdstuk 7 algemene conclusies geformuleerd, gevolgd door aanbevelingen teneinde de kwaliteit
van de instrumenten te verbeteren.
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2 De betekenisvaliditeit van Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
2.1 Inleiding
Nederland kent anderhalf miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar die moeite hebben met lezen en
schrijven (Fouarge, Houtkoop & van der Velden, 2011). Dat wil zeggen dat één op de tien
Nederlanders in deze leeftijdscategorie niet volwaardig kan functioneren binnen de maatschappij.
Bijna driekwart van deze groep betreft autochtone Nederlanders die voor of tijdens de
basisschoolperiode hun aansluiting niet hebben kunnen maken. Op basis van een prognose van
Fourage et al. (2011) zal het aantal laaggeletterden in 2020 niet gedaald zijn, tenzij het lukt om de
aanwezige negatieve trend in de mate van geletterdheid om te buigen.
Binnen de hedendaagse, digitale kennissamenleving is geletterdheid belangrijk om de toegang tot de
arbeidsmarkt te vinden. Ontwikkelingen zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt en het toenemend
belang van ict vereisen meer en andere vaardigheden van mensen om informatie te verwerken. Zo
moeten ook laaggeschoolde werknemers vaak voorschriften en instructies kunnen lezen of gegevens
uit een figuur of tabel kunnen aflezen. Dergelijke activiteiten die voor veel mensen vanzelfsprekend
zijn, vormen voor laaggeletterden een barrière.
Stichting Lezen & Schrijven is opgericht met het doel laaggeletterdheid op korte en lange termijn te
verminderen. Dit kan alleen wanneer laaggeletterdheid voortdurend de aandacht heeft en
laaggeletterdheid wordt opgemerkt. De groep laaggeletterden is echter een moeilijk bereikbare
doelgroep omdat de schaamte onder hen vaak groot is en zij over het algemeen zeer vindingrijk zijn
in het verbergen van hun alfabetiseringsprobleem. Daarbij kunnen de meeste laaggeletterden in
zekere mate wel lezen en schrijven wat herkenning van het probleem lastig maakt. Twee
instrumenten die door Stichting Lezen & Schrijven worden ingezet om deze moeilijk bereikbare
doelgroep in beeld te brengen, zijn Taalmeter 1F en Taalmeter 2F.
In dit hoofdstuk zal worden gerapporteerd met betrekking tot de betekenisvaliditeit van beide
instrumenten. Hierbij zal het materiaal van Taalmeter 1F in beschouwing worden genomen zoals dit
in 2013 op de markt is gebracht. Wat betreft Taalmeter 2F zal worden gekeken naar het materiaal
zoals dit begin 2015 is ingezet. In paragraaf 2.2 zal de constructvaliditeit van de instrumenten worden
beschreven, waarna in paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de inhoudsvaliditeit. Vervolgens zal in
paragraaf 2.4 de cesuur aan bod komen waarna in paragraaf 2.5 wordt afgesloten met conclusies en
aanbevelingen ten aanzien van de betekenisvaliditeit van Taalmeter 1F en 2F.
2.2 Constructvaliditeit
Taalmeter 1F en Taalmeter 2F worden ingezet met het doel laaggeletterdheid binnen Nederland te
operationaliseren. Belangrijk daarbij is de samenhang na te gaan tussen de scores die middels deze
screeningsinstrumenten verkregen worden en het abstracte, onderliggende construct, in dit geval
geletterdheid. Om dit te bepalen, is het belangrijk vast te stellen hoe het te meten construct af te
bakenen is en op welke wijze getracht is om dit middels de Taalmeters te operationaliseren. Zo is na
te gaan of geletterdheid conform de definitie in kaart wordt gebracht en of de scores daarmee
gebruikt kunnen worden om zinnige uitspraken te kunnen doen over de mate van geletterdheid.
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Het construct geletterdheid
De definitie die UNESCO van laaggeletterdheid hanteert is de volgende:
‘Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute using
printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of
learning in enabling individuals to achieve his or her goals, develop his or her knowledge and
potential and participate fully in community and wider society.’ (UNESCO, 2005:21).
De omschrijving van het begrip geletterdheid voor de Nederlandse situatie is gebaseerd op de
definitie van UNESCO en wordt veelal gekenmerkt door drie elementen (Bohnenn, Van Groenestijn,
De Haas & Bersee, 2003):




het gaat om lezen, schrijven en rekenen;
het gaat om het functioneren in eigen omgeving;
het gaat om het maatschappelijk kunnen functioneren.

Onder laaggeletterdheid wordt dus niet alleen het onvermogen geschaard om technisch te kunnen
lezen, maar veeleer het gebrek aan informatieverwerking in brede zin. Daarbij wordt het functionele
aspect van geschreven taal benadrukt. De term laaggeletterdheid heeft de laatste jaren de termen
analfabeet en functioneel analfabeet vervangen (Van Damme, 2000). Deze termen doen namelijk
onterecht vermoeden dat er een scherpe scheidslijn te trekken is tussen mensen die wel en mensen
die geen schriftelijke vaardigheden bezitten. Dit is echter onjuist: geletterdheid is geen eigenschap
die mensen wel of niet bezitten. Het is een construct dat veeleer als een continuüm beschouwd moet
worden.
In tegenstelling tot de brede visie die UNESCO hanteert, zijn Taalmeter 1F en 2F gebaseerd op een
smallere visie op geletterdheid. Bij het opsporen van laaggeletterden wordt immers alleen gefocust
op de receptieve vaardigheden van het kunnen lezen. Productieve vaardigheden zoals het kunnen
schrijven van een tekst, worden hierbij niet meegenomen. Het construct dat met behulp van de
Taalmeters geoperationaliseerd wordt, is daarmee niet zozeer geletterdheid als wel leesvaardigheid.
2.3 Inhoudsvaliditeit
De toetsmatrijzen van Taalmeter 1F en 2F zijn gebaseerd op de Standaarden en Eindtermen ve
(2013). Hieronder zullen de resultaten worden besproken van een analyse waarbij is onderzocht op
welke illustratieve descriptoren uit de Eindtermen ve de teksten en opgaven van de
screeningsinstrumenten betrekking hebben. Aangezien de score op een Taalmeter een indicator is
voor de mate waarin het theoretische concept van geletterdheid aanwezig is, dient ieder item dat in
de toets is opgenomen relevant te zijn voor dit concept. De klassieke testtheorie biedt echter geen
middelen aan de hand waarvan duidelijk kan worden gesteld of deze homogeniteit in conceptuele zin
al dan niet is bereikt. Hierom zal worden volstaan met een beschrijving van de instrumenten aan de
hand van de Eindtermen ve voor leesvaardigheid waarbij steeds zal worden aangegeven in hoeverre
de Taalmeters de categorieën bestrijken zoals deze in dit document worden beschreven.
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De Standaarden en Eindtermen ve
Het document Standaarden en Eindtermen ve (2013) is een uitwerking van het Referentiekader Taal
en Rekenen (2009) in de context van het leren en werken van volwassenen zoals dit is uitgewerkt
door de commissie Meijerink. In het Referentiekader Taal en Rekenen worden vier niveaus
beschreven waarvan de fundamentele kwaliteiten gekoppeld zijn aan verschillende schoolniveaus
(zie hiervoor Tabel 2.1). Bij de niveaubeschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen een
fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S) waarbij het fundamentele niveau het niveau is dat
iedereen zou moeten bereiken, terwijl het streefniveau bedoeld is voor diegenen die extra uitdaging
kunnen gebruiken. Het niveau 2F wordt ook wel als het algemeen maatschappelijk niveau aangeduid:
dit niveau wordt minimaal nodig geacht om zelfstandig te kunnen participeren binnen de
maatschappij (zie Figuur 2.1 voor de verschillende niveaus). Volgens de algemeen geldende definities
is iemand laaggeletterd wanneer hij of zij het algemeen maatschappelijk niveau 2F niet beheerst.
Tabel 2.1: Beschrijving van de niveaus uit het Referentiekader Taal en Rekenen (2009)
Niveau

Fundamentele kwaliteiten

Drempel

1F

Eind primair onderwijs

Van po naar vo

2F

Eind vmbo

Van vo fase 1 naar vo fase 2/ van vmbo naar mbo

2F

Eind mbo-4 en havo

Van vo naar mbo en ho

4F

Eind vwo

Van vo naar wo

Figuur 2.1: Weergave van de niveaus uit het Referentiekader Taal en Rekenen (2009)
1F

1S

2F

2S

3F

3S

4F

4S

Algemeen maatschappelijk niveau

Drempels
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De Standaarden en Eindtermen ve zijn gericht op het volwassenonderwijs voor alfabetisering (1F) en
op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs (2F). Ten behoeve hiervan zijn de niveaus 1F en 2F
zoals deze opgesteld zijn in het Referentiekader Taal en Rekenen uitgewerkt in de context van de
volwasseneducatie. De Eindtermen zijn in eerste instantie een beschrijving van de verschillende
beheersingsniveaus. Per niveau wordt beschreven wat een taalgebruiker moet kunnen, in welke
situatie of met welke tekstsoort. In de Standaarden en Eindtermen ve zijn de vaardigheden taal,
rekenen en digitale vaardigheden opgenomen. Aangezien de Taalmeter alleen toetst op lezen, zal in
het kader van dit onderzoek enkel worden ingegaan op de termen die betrekking hebben op deze
vaardigheid.
Inhoud van Taalmeter 1F
Taalmeter 1F bestaat uit vijf opdrachten met in totaal 24 verschillende toetsitems. Omdat van iedere
opdracht 20 verschillende versies bestaan (waarbij versie 20 als demonstratieversie wordt gebruikt),
kunnen in totaal bijna 2,5 miljoen verschillende Taalmeters gegenereerd worden.
De eerste opdracht van Taalmeter 1F bestaat uit een korte leestekst van gemiddeld 118 woorden
waaronder vier beweringen over de tekst staan die al dan niet kloppend zijn. De opdracht luidt om bij
iedere zin op ‘ja’ of ‘nee’ te klikken. Ieder goed antwoord levert een punt op en in totaal zijn er met
deze opdracht dus vier punten te behalen. Ook de tweede opdracht bestaat uit een tekst, met een
gemiddelde van 135 woorden per tekst, waarbij in dit geval drie meerkeuzevragen worden gesteld en
drie antwoordopties worden gegeven. Ook hier luidt de opdracht om het juiste antwoord aan te
klikken. Per goed antwoord wordt een punt toegekend waardoor het puntentotaal bij deze opdracht
kan oplopen tot maximaal drie. Bij de derde opdracht is het de bedoeling om tien woorden naar de
juiste plaats in een tekst te slepen. Per woord dat goed geplaatst is, wordt een punt toegekend
waardoor met deze opdracht tien punten te behalen zijn. Bij deze opdracht geldt dat de
antwoordopties onderling afhankelijk zijn en een fout geplaatst woord gevolgen kan hebben voor de
juistheid van de andere te plaatsen woorden. Opdracht vier is weer van andere aard. Bij deze
opdracht worden afbeeldingen getoond waarbij steeds twee zinnen worden weergegeven. De
opdracht luidt hier de zin aan te klikken die het beste bij de afbeelding past. In totaal bestaat deze
opdracht uit vier verschillende vragen en aangezien ook hier per goed antwoord een punt wordt
toegekend, zijn hier vier punten te behalen. Bij opdracht vijf wordt een tabel of figuur getoond
waarbij een drietal vragen moet worden beantwoord. Bij de eerste twee vragen geldt net zoals bij de
eerste opdracht dat een zin wordt weergegeven waarbij op ‘ja’ of ‘nee’ moet worden geklikt. De
derde vraag van deze opdracht is een meerkeuzevraag waarbij twee tot zeven antwoordopties
worden gegeven. Bij deze opdracht is een punt per vraag te behalen waardoor het puntentotaal voor
deze vraag kan oplopen tot maximaal drie punten. Voor het beantwoorden van deze vijf opdrachten,
krijgt een deelnemer maximaal twaalf minuen de tijd.
In totaal zijn met Taalmeter 1F maximaal 24 punten te behalen (zie voor een overzicht Tabel 2.2). De
cesuur ligt op 19 punten. Scoort een deelnemer tussen de 0 en 18 punten, dan krijgt hij of zij een
indicatie ‘laaggeletterd’. Behaalt hij of zij een puntentotaal tussen de 19 en 24 punten dan wordt de
indicatie ‘geletterd’ gegeven.
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Tabel 2.2: Schematische weergave van de verschillende opdrachten van Taalmeter 1F
Soort opdracht

Maximaal te behalen punten

Opdracht 1

Leestekst met vragen

4

Opdracht 2

Leestekst met vragen

3

Opdracht 3

Sleepopdracht woorden

10

Opdracht 4

Foto-opdracht

4

Opdracht 5

Figuur of tabel

3
24

Inhoud van Taalmeter 2F
Taalmeter 2F bestaat uit drie opdrachten met in totaal 24 toetsitems. Omdat van iedere opdracht 20
verschillende versies bestaan, kunnen in totaal 8000 verschillende Taalmeters worden gegenereerd.
De deelnemers dienen Taalmeter 2F binnen vijftien minuten te completeren. Ook wanneer nog niet
alle vragen zijn beantwoord, wordt het instrument na vijftien minuten automatisch afgesloten.
De eerste opdracht van Taalmeter 2F is een leestekst waarbij tien gesloten vragen worden gesteld.
Aan iedere goed beantwoorde vraag wordt een punt toegekend. De vragen bij opdracht 1 variëren
van inhoudelijke vragen over de tekst, tot vragen over woordbetekenissen of het kiezen van de beste
samenvatting van de tekst. Van de tien items zijn er vijf meerkeuzevragen met drie
antwoordmogelijkheden, vier met twee en één met vier antwoordmogelijkheden. Bij de tweede
opdracht wordt een tekst gegeven met daarin zes ontbrekende woorden. De deelnemer moet de
juiste woorden naar de lege plekken slepen, waarbij gekozen kan worden uit acht gegeven
antwoorden. Per goed geplaatst woord, wordt een punt toegekend waardoor met deze opdracht zes
punten te behalen zijn. Bij deze opdracht geldt dat de items onderling afhankelijk zijn en een fout
geplaatst woord gevolgen kan hebben voor de juistheid van de andere te plaatsen woorden.
Opdracht 3 is van vergelijkbare aard als opdracht 1. Ook hier wordt een tekst aangeboden met
daarbij acht vragen waarvan drie met twee antwoordmogelijkheden en vijf vragen met drie
antwoordmogelijkheden.
Tabel 2.3: Schematische weergave van de verschillende opdrachten van Taalmeter 2F
Soort opdracht

Maximaal te behalen punten

Opdracht 1

Leestekst met vragen

10

Opdracht 2

Sleepopdracht woorden

6

Opdracht 3

Leestekst met vragen

8
24
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In totaal zijn met Taalmeter 2F maximaal 24 punten te behalen (zie voor een overzicht Tabel 2.3)
waarbij de cesuur op 19 punten ligt. Scoort een deelnemer tussen de 0 en 18 punten, dan krijgt hij de
indicatie van een leesvaardigheidsniveau onder niveau 2F, oftewel de startkwalificatie om zelfstandig
te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. De deelnemer is in dat geval vermoedelijk onvoldoende
in staat om zich zelfstandig te kunnen redden in de samenleving, op het werk of op een opleiding op
niveau mbo 1/2. Behaalt de deelnemer een puntentotaal tussen de 19 en 24 punten, dan leest hij of
zij naar verwachting wel op of boven niveau 2F.
Vanwege de grote hoeveelheid teksten in Taalmeter 2F, is het van belang de tekstlengte nader in
beschouwing te nemen. De teksten van opdracht 1 zijn over het algemeen het langst met een
gemiddelde tekstlengte van 509.05 woorden (SD = 53.45). De teksten van opdracht 3 zijn gemiddeld
korter (M = 275.50, SD = 51.85), net als de teksten van opdracht 2 waarin ontbrekende woorden
moeten worden ingevuld (M = 125.10, SD = 11.53). Worden alle opdrachten los van elkaar in
beschouwing genomen, dan blijkt slechts opdracht 3 van Taalmeter 2F versie 11 een extreme waarde
te zijn met een tekstlengte van meer dan 3SD boven het gemiddelde. Omdat de deelnemers
opdrachten van verschillende versies krijgen aangeboden, kunnen kleine verschillen binnen een
opdracht echter tot grote verschillen tussen de verschillende Taalmeters leiden. Iemand die een
Taalmeter maakt bestaande uit opdracht 1 versie 1, opdracht 2 versie 6 en opdracht 3 versie 13 zal in
totaal 718 woorden moeten lezen. Voor iemand met een Taalmeter bestaande uit opdracht 1 versie
12, opdracht 2 versie 10 en opdracht 3 versie 11 zijn dit er 1225, een stijging van 170% ten opzichte
van de eerstgenoemde Taalmeter. Vanwege deze grote verschillen in combinatie met de beperkte
tijd om de Taalmeter 2F te doorlopen, is het aan te raden om de tekstlengte aan te passen van alle
teksten die op dit moment een standaarddeviatie van meer dan 1.50 boven of onder het gemiddelde
hebben. De betreffende teksten zijn in Tabel 2.4 gemarkeerd.
Tabel 2.4: Tekstlengte Taalmeter 2F versie 1-20, opdracht 1, 2 en 3. Tekstlengten van meer dan
anderhalve SD boven of onder het gemiddelde zijn gemarkeerd.
Versie TM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opdracht 1

407

426

521

575

485

467

526

486

526

539

Opdracht 2

120

126

115

118

138

106

115

126

132

148

Opdracht 3

255

248

268

359

304

265

218

280

242

280

Versie TM

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Opdracht 1

509

634

522

488

484

468

590

548

470

510

Opdracht 2

121

145

119

131

108

136

137

119

125

117

Opdracht 3

443

227

205

286

264

291

295

242

265

273

Tekstsoort Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
Om na te gaan in hoeverre de tekstsoorten in Taalmeter 1F en Taalmeter 2F overeen komen met de
de tekstsoorten zoals deze per niveau zijn beschreven in de Eindtermen ve, is door de onderzoeker
van iedere tekst nagegaan onder welke tekstsoort deze kon worden geschaard. Vervolgens is
beschreven in hoeverre de descriptoren door beide Taalmeters worden gedekt. Onder tekstsoort
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worden type teksten verstaan die gemeenschappelijke kenmerken vertonen wat betreft vorm,
inhoud en bedoeling. Binnen de Eindtermen ve wordt voor zowel niveau 1F als 2F onderscheid
gemaakt tussen zakelijke teksten en fictionele, verhalende en literaire teksten. Zakelijke teksten
worden vervolgens onderverdeeld in betogende teksten, instructies en informatieve teksten. Onder
deze laatste wordt ook het afleiden van gegevens uit eenvoudige, schematische overzichten en het
leggen van relaties tussen deze gegevens en de tekst geschaard. Binnen fictionele, verhalende en
literaire teksten onderscheidt men fantasieverhalen, ervaringsverhalen, gedichten en beeld- en
stripverhalen.
Tekstsoort Taalmeter 1F
Van Taalmeter 1F zijn voor deze analyse de leesteksten uit opdracht 1, 2, 3 en 5 bekeken. Opdracht 4
is buiten beschouwing gelaten, omdat hier alleen zinnen worden getoond. Het bleek bij de teksten
van Taalmeter 1F onmogelijk om aan iedere tekst een afzonderlijke descriptor toe te kennen, omdat
de meeste teksten uit opdracht 2 naast een verhalend gedeelte tevens een instructief gedeelte
bevatten. Ook bij opdracht 3 kwam het enkele malen voor dat de tekst zowel informatief als
instructief was. Om die reden is volstaan met het onderbrengen van teksten onder een óf meerdere
descriptoren (zie hiervoor Figuur 2.2).
De teksten uit opdracht 1 werden alle beoordeeld als fictionele ervaringsverhalen. De teksten uit
opdracht 2 kregen zowel het label ‘fictioneel ervaringsverhaal’ als ‘zakelijke instructies’. Onder de
teksten uit opdracht 3 waren voornamelijk zakelijke teksten waarvan een deel informatief en een
deel instructief. De teksten uit opdracht 5 waren alle schematische overzichten die volgens de
Eindtermen ve onder zakelijke teksten worden geschaard. Aangezien er bij iedere versie van de
Taalmeter van iedere opdracht een versie wordt geselecteerd, worden in alle te genereren
Taalmeters zowel zakelijke teksten als fictionele, verhalende en literaire teksten aangeboden. Wat
betreft zakelijke teksten wordt in de beschrijving van de Eindtermen ve onderscheid gemaakt tussen
het lezen van instructies, het lezen van informatieve teksten en het lezen van betogende teksten. In
Taalmeter 1F komen alleen teksten van de eerste en tweede soort voor. Of iemand in staat is
betogende teksten te lezen, wordt met deze screening dus niet expliciet inzichtelijk gemaakt.
Voorbeelden van dergelijke teksten zoals deze in de Eindtermen ve vermeld staan, zijn een
kettingbrief of een ingezonden brief in de buurtkrant.
De schematische weergaven uit de verschillende versies van Taalmeter 1F waren alle eenvoudige
figuren, waaronder acht staafdiagrammen, zeven tabellen, drie cirkeldiagrammen en twee
lijndiagrammen, waarin maximaal negen variabelen werden gekwantificeerd. Dit is overeenkomstig
de Eindtermen ve waarin bij het onderdeel Lezen staat aangegeven dat men op niveau 1F gegevens
moet kunnen opzoeken in eenvoudige grafische voorstellingen. Bij de Toelichting Rekenen –
Eindtermen Verbanden 1F wordt gespecificeerd dat het op dit niveau gaat om het kunnen aflezen,
beschrijven en interpreteren van gegevens uit veel voorkomende tabellen, grafieken, diagrammen of
andere grafische voorstellingen.
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Figuur 2.2: Tekstsoorten in Taalmeter 1F en 2F in procenten
100%
90%
80%

Zakelijke teksten Betogend

70%
60%

Zakelijke teksten Schematisch overzicht

50%
40%

Zakelijke teksten Instructies

30%

Zakelijke teksten Informatief

20%
10%
0%
Taalmeter 1F

Taalmeter 2F

Fictionele teksten Ervaringsverhaal

Tekstsoort Taalmeter 2F
Wat betreft Taalmeter 2F zijn alle 60 teksten van de in totaal 20 verschillende versies bij de analyse
betrokken. In tegenstelling tot Taalmeter 1F, kon nu wel aan alle teksten van Taalmeter 2F een
afzonderlijke descriptor worden toegewezen (zie voor de percentages Figuur 2.2). De teksten uit
opdracht 1 werden alle beoordeeld als informatieve teksten die volgens de Eindtermen ve onder de
zakelijke teksten worden geschaard. Het betrof hier veelal teksten die men in een tijdschrift, op
internet of in een brochure zou kunnen tegenkomen. Ook de teksten uit opdracht 2 en 3 konden
veelal onder de informatieve zakelijke teksten worden geschaard, hoewel er met name in opdracht 3
ook enkele betogende teksten (n=9) werden aangeboden en er in drie Taalmeters 2F een
ervaringsverhaal is opgenomen.
Wanneer de teksten uit Taalmeter 1F en Taalmeter 2F met elkaar worden vergeleken, dan valt op dat
het percentage fictionele teksten in Taalmeter 1F aanzienlijk groter is dan in Taalmeter 2F, waar
slechts 5% van de teksten fictie betreft. Het percentage informatieve, zakelijke teksten is
daarentegen aanzienlijk groter bij Taalmeter 2F. Deze keuze is goed te onderbouwen, gezien het feit
dat Taalmeter 2F frequenter wordt ingezet binnen de educatieve sector dan het geval is bij
Taalmeter 1F (zie hiervoor Hoofdstuk 4) en het kunnen lezen van informatieve teksten van groot
belang is binnen een dergelijke setting.
Context Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
Zowel bij niveau 1F als bij niveau 2F worden in de Eindtermen ve bij ‘context’ de leef-, werk- en
leeromgeving onderscheiden. Wat betreft Taalmeter 1F is opnieuw gekeken naar de leesteksten uit
opdracht 1, 2, 3 en 5 van Taalmeter 1F en is opdracht 4 buiten beschouwing gelaten. Van Taalmeter
2F zijn alle teksten bij de analyse betrokken. Voor beide instrumenten geldt dat het overgrote deel
van de teksten betrekking heeft op de leefomgeving. De werkomgeving neemt een iets minder
prominente plaats in binnen de leesteksten van beide Taalmeters, terwijl teksten met betrekking tot
de leeromgeving vrijwel niet voorkomen (zie Figuur 2.3 voor een overzicht).
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In de Eindtermen ve wordt voor niveau 1F aangegeven dat de teksten betrekking moeten hebben op
alledaagse situaties binnen de leef-, werk- en leeromgeving. Voor niveau 2F vervalt deze eis van
alledaagsheid. Dit verschil tussen niveau 1F en 2F is duidelijk terug te zien in de teksten van beide
Taalmeters. Waar de leesteksten die in 1F zijn opgenomen voornamelijk betrekking hebben op
herkenbare situaties, handelen de teksten uit 2F over onderwerpen als de Alpe d’HuZes, valkeniers,
de herkomst van het eurobiljet of Ruud Gullit. De keuze voor herkenbare situaties in de teksten van
1F is belangrijk aangezien zo in kaart gebracht kan worden in hoeverre een deelnemer in staat is om
in het dagelijks leven te functioneren. Daarnaast wordt hiermee automatisch het belang van de
screening voor de deelnemer onderstreept. De keuze voor minder alledaagse onderwerpen bij 2F
komt daarentegen beter overeen met het type teksten dat gelezen zal moeten worden voor
opleiding of werk. Ook daar zullen de onderwerpen veelal verder van de belevingswereld vandaan
staan.
Figuur 2.3: De context van de leesteksten van Taalmeter 1F en 2F in procenten
100%
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10%
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Taakdimensies Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
In de Eindtermen ve worden voor niveau 1F en 2F vijf leesvaardigheden uitgewerkt, te weten
begrijpen, interpreteren, evalueren, opzoeken en woordenschat. Onder de vaardigheid begrijpen valt
het selecteren van belangrijke informatie uit eenvoudige teksten en het afstemmen van de manier
van lezen hierop (bijvoorbeeld globaal, precies, selectief/gericht). Ook valt het vinden van
antwoorden op vragen naar expliciet in de tekst vermelde informatie onder deze vaardigheid. Met
begrijpen wordt dus vooral gedoeld op expliciet begrip van teksten. Onder de vaardigheid
interpreteren wordt het kunnen duiden van meningen verstaan voor zover deze dichtbij de
belevingswereld van de lezer staan. De vaardigheid evalueren betreft het oordelen over en tekst
bedoeld. Een lezer moet hiervoor dus in staat zijn om aan te geven of hij een tekst ‘leuk’ of ‘niet leuk’
vindt en of hij het ermee eens dan wel oneens is. Daarbij moet een lezer kunnen aangeven of een
tekst gezien het doel bruikbaar is of niet. Onder opzoekvaardigheden valt het kunnen opzoeken van
informatie in duidelijk geordende informatiebronnen zoals een woordenboek, catalogus of
webwinkel. Daarbij moet iemand in staat zijn om gebruik te maken van zoekfuncties op internet en
benodigde informatie op een website kunnen vinden. Hieronder valt ook het gebruik kunnen maken
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van uiterlijke kenmerken van een tekst zoals titel, tussenkopjes, vetgedrukte woorden, illustraties of
opsommingstekens. Als laatste wordt hier het opzoeken van gegevens in eenvoudige schema’s,
roosters, tabellen of grafieken onder geschaard. Voor niveau 2F wordt naast deze vijf vaardigheden
tevens verwacht dat men een heldere, gestructureerde tekst beknopt kan samenvatten.
Voor wat betreft Taalmeter 1F zijn voor dit onderdeel de taakdimensies van de vragen uit alle twintig
versies van opdracht 1, 2 en 5 bekeken. In Figuur 2.4 zijn de resultaten van deze analyse
weergegeven. De vaardigheid opzoeken bleek vooral te worden gedekt door opdracht 5 waarbij
informatie moet worden afgeleid uit figuren of tabellen. Voor de vragen van opdracht 1 en 2 zijn
zowel de vaardigheden opzoeken als interpreteren nodig. Voor Taalmeter 2F is gekeken naar
opdracht 1 en 3 van Taalmeter versie 2 tot en met versie 10. Hieruit bleek dat alle vaardigheden in de
Taalmeters aan bod kwamen, met uitzondering van de vaardigheid ‘evalueren’. In iedere Taalmeter
2F wordt vier keer gevraagd naar de betekenis van een woord. Daarnaast is consequent een vraag
opgenomen waarbij een deelnemer de beste uit drie samenvattingen moet kiezen. De overige items
konden in ongeveer gelijke mate onder begrips- of interpretatievragen worden geschaard. Wat
opvalt is dat de vaardigheid evalueren niet wordt geoperationaliseerd door Taalmeter 1F of
Taalmeter 2F. Nu is het in dergelijke toetsen niet eenvoudig om te bepalen of een deelnemer in staat
is zijn of haar mening over de tekst te formuleren. Wel zouden vragen kunnen worden opgenomen
waarbij gevraagd wordt naar de geschiktheid van een bepaalde tekst gezien het doel. Daarnaast
blijken in Taalmeter 2F geen opzoekvragen voor te komen. Hoewel in de Eindtermen ve genoemd
staat dat iemand die leest op niveau 2F over deze vaardigheid dient te beschikken, is het goed te
onderbouwen dat dit niet direct getoetst wordt. Immers, voor het beantwoorden van de
interpretatievragen is het veelal eerst nodig om iets op te zoeken, waarna nog een extra stap
gemaakt dient te worden.
Figuur 2.4: Taakdimensies in de opgaven van Taalmeter 1F en 2F in percentages
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2.4 Cesuur
Aangezien de cesuur voor alle automatisch gegenereerde Taalmeters 1F op 19 punten ligt, is het
essentieel dat alle twintig versies van een opdracht een vergelijkbare moeilijkheidsgraad hebben. Om
te controleren of dit werkelijk zo is, zijn de resultaten van 6717 Taalmeters 1F geanalyseerd (zie
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hiervoor Tabel 2.5). Hierbij is voor iedere versie van opdracht 1, 2, 3 en 5 de gemiddelde score
berekend. De scores die behaald werden op de verschillende vragen van een opdracht, zijn hier dus
samengenomen. Door een technisch mankement zijn de gemaakte versies van opdracht 4 niet juist
weergegeven in het resultatenbestand waardoor het lijkt alsof voor alle deelnemers versie 20
geselecteerd is. Hierdoor kon de gemiddelde score van deze opdracht niet voor alle versies apart
worden berekend. Bij opdracht 3 geldt hetzelfde voor versie 1 en versie 7. Ook hier wordt in het
resultatenbestand foutief weergegeven dat deze opdrachten door geen enkele deelnemer gemaakt
zijn. Als laatste zijn geen resultaten weergegeven van versie 20 aangezien dit de demonstratieversie
betreft. Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat
iedere score berekend is op basis van de resultaten van een andere groep deelnemers. Gezien het
grote aantal deelnemers per groep en de willekeurige selectie van opgaven, is het echter niet
aannemelijk dat er significante verschillen tussen de deelnemersgroepen gevonden zullen worden.
Tabel 2.5: Gemiddelde scores en standaarddeviaties per opdracht van Taalmeter 1F, waarbij de
extreme waarden gemarkeerd zijn
Versie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Opdracht 1
M
SD
.67
.30
.70
.30
.69
.30
.76
.30
.81
.26
.76
.25
.48
.21
.77
.26
.72
.30
.80
.26
.74
.30
.80
.29
.78
.29
.70
.30
.74
.33
.69
.32
.83
.28
.77
.30
.78
.30

N
307
590
328
327
310
298
319
346
321
535
348
317
350
323
354
316
372
333
320

Opdracht 2
M
SD
.66
.34
.70
.34
.58
.31
.74
.31
.75
.40
.78
.33
.73
.35
.73
.33
.50
.27
.68
.34
.65
.33
.75
.37
.79
.34
.42
.31
.63
.38
.74
.31
.75
.34
.72
.33
.63
.30

N
331
576
365
374
321
309
306
313
350
569
336
322
335
316
305
334
292
343
317

Opdracht 3
M
SD
.37
.47
.70
.41
.72
.38
.68
.36
.78
.36
.77
.37
.75
.39
.60
.45
.76
.37
.70
.38
.68
.41
.70
.38
.67
.41
.71
.39
.77
.37
.65
.40
.76
.38

N
569
336
303
330
303
336
353
1191
314
329
364
360
342
337
319
106
332

Opdracht 5
M
SD
.66
.43
.64
.41
.71
.41
.62
.42
.71
.41
.76
.40
.66
.40
.73
.41
.67
.41
.66
.41
.66
.42
.58
.42
.66
.43
.36
.28
.66
.43
.71
.42
.73
.40
.63
.41
.66
.43

N
314
595
340
319
329
117
336
330
327
534
335
321
336
320
330
323
338
361
295

Uit Tabel 2.5 blijkt dat bij opdracht 1 vooral de vragen van versie 7 gemiddeld relatief slecht gemaakt
worden. Bij opdracht 2 geldt hetzelfde voor versie 2, 9 en 14. Ook op deze vragen blijken deelnemers
relatief slecht te scoren. Bij opdracht 3 valt de opdracht van versie 2 in negatieve zin op en bij
opdracht 5 zijn dit de vragen van versie 14. Bij een toevallige selectie van een of meer van deze
versies van opdrachten is een deelnemer in het nadeel aangezien de cesuur statisch is en niet
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de toevallig geselecteerde opdrachten. Om die reden is het
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belangrijk om de betreffende opdrachten nog eens nader te bekijken en deze aan te passen zodat de
moeilijkheid hiervan daalt.
Een vergelijkbare analyse van de afzonderlijke opdrachten kon voor Taalmeter 2F niet worden
uitgevoerd, aangezien op het moment van validatie slechts drie versies van Taalmeter 2F online
hadden gestaan. De scores die hier behaald zijn, zullen worden besproken in Hoofdstuk 4.
2.5 Conclusies en aanbevelingen
Hoewel Taalmeter 1F en Taalmeter 2F slechts screenen op het leesniveau van een deelnemer,
worden de instrumenten ingezet met als doel ‘laaggeletterden’ op te sporen. Hiermee wordt een
smalle visie op geletterdheid gebezigd die niet strookt met de bredere visie op geletterdheid die in
Nederland veelal gehanteerd wordt. In deze bredere visie betreft geletterdheid zowel het kunnen
lezen, als het kunnen schrijven en rekenen. Hoewel waarschijnlijk veel laaggeletterden met behulp
van een screening op leesvaardigheid kunnen worden opgespoord, is zowel Taalmeter 1F als
Taalmeter 2F geen instrument dat laaggeletterdheid volledig in beeld kan brengen. Een andere
kanttekening betreft de indicaties die met het doorlopen van Taalmeter 1F kunnen worden
verkregen. Wanneer een deelnemer minimaal 19 punten behaalt, krijgt hij of zij de indicatie
‘geletterd’. Volgens de meest gehanteerde definities van geletterdheid is iemand echter pas
geletterd wanneer hij minimaal niveau 2F beheerst. De indicatie die nu gegeven wordt bij een goede
score op Taalmeter 1F is daarom ongelukkig gekozen. Wellicht is het beter de indicatie van een
leesniveau van tenminste 1F te geven. Voor Taalmeter 2F kan deze indicatie vanzelfsprekend wel
correct gebruikt worden.
Wat betreft de mate waarin de Eindtermen ve worden gedekt door de vragen en opgaven in
Taalmeter 1F en Taalmeter 2F, kan worden geconcludeerd dat de operationalisatie van de
Eindtermen ve vrij goed is. In beide Taalmeters worden zowel zakelijke als fictionele teksten
aangeboden, met de kanttekening dat het aandeel fictionele teksten in Taalmeter 2F gering is.
Gezien de functie en de doelstellingen van het instrument is dit echter goed te verantwoorden. Ook
het aflezen van informatie uit schematische overzichten maakt onderdeel uit van Taalmeter 1F,
terwijl toetsing van deze vaardigheid in Taalmeter 2F ontbreekt. De teksten uit Taalmeter 1F en 2F
kunnen worden onderverdeeld in de domeinen ‘werk’, ‘opleiding’ en ‘dagelijks leven’. Daarbij zijn
teksten uit het domein ‘dagelijks leven’ ruim vertegenwoordigd, in tegenstelling tot het aantal
teksten dat binnen het domein ‘opleiding’ valt. Het is opvallend dat er wat dit betreft weinig verschil
bestaat tussen Taalmeter 1F en Taalmeter 2F. Gezien het niveau waarop beide instrumenten
toetsen, zou het immers niet verwonderlijk zijn als de teksten uit Taalmeter 1F vaker binnen het
domein ‘dagelijks leven’ zouden vallen, terwijl de teksten van Taalmeter 2F vaker betrekking zouden
hebben op onderwerpen gerelateerd aan werk of opleiding. Een verschil tussen de Taalmeters 1F en
2F is wel duidelijk zichtbaar wanneer gekeken wordt naar de mate van alledaagsheid van de
onderwerpen. De teksten uit Taalmeter 1F staan over het algemeen dicht bij de belevingswereld van
de deelnemers, terwijl dit bij de teksten uit Taalmeter 2F meestal niet het geval blijkt te zijn. Wat
betreft het onderwerp van teksten, is er dus een duidelijke stijging in niveau zichtbaar tussen de
Taalmeters, die overeenkomstig is met de Eindtermen ve. De verschillende vaardigheden zoals deze
in de Eindtermen ve genoemd staan, worden over het algemeen door de Taalmeters
geoperationaliseerd. Dit met uitzondering van de vaardigheid evalueren waaronder geen enkele
vraag kan worden geschaard.
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Aangezien de cesuur van de Taalmeters statisch is en niet fluctueert op basis van de
moeilijkheidsgraad van de willekeurig geselecteerde opdrachten, is het belangrijk dat alle versies van
een opdracht van vergelijkbaar niveau zijn. Op basis van een analyse van de gemiddelde scores voor
de opdrachten van verschillende versies van Taalmeter 1F, is het aan te raden om een aantal
opdrachten te laten vervallen of aan te passen zodat de moeilijkheidsgraad hiervan daalt. De
opdrachten waarvoor dit advies geldt zijn versie 7 van opdracht 1, versie 3, 9 en 14 van opdracht 2,
versie 2 van opdracht 3 en versie 14 van opdracht 5. Door het technische mankement met betrekking
tot de weergave van de geselecteerde versie van opdracht 4 in het resultatenbestand kon deze
opdracht niet in de analyse worden meegenomen. Het verdient aanbeveling om de gemiddelde
scores per versie alsnog te onderzoeken op eventuele extreme waarden. Daarbij is het aan te raden
om de items continu op deze wijze te blijven monitoren en ook nieuw ontwikkelde vragen op deze
wijze aan een analyse te onderwerpen. Hetzelfde advies geldt voor Taalmeter 2F: wanneer alle
versies online worden gezet, is het belangrijk om de moeilijkheidsgraad van de opdrachten van alle
verschillende versies te controleren op extreme waarden waarna deze aangepast of uit de dataset
geëlimineerd dienen te worden.
Bij Taalmeter 2F was het, gezien de hoeveelheid tekstmateriaal, van belang om het woordental van
de verschillende opdrachten nader te onderzoeken. Hieruit bleek dat de verschillen tussen
afzonderlijke opdrachten niet bijzonder groot waren, maar dat er desondanks grote verschillen in
woordental kunnen ontstaan wanneer er toevallig drie kortere of drie langere teksten geselecteerd
worden. Deze verschillen zijn zodanig groot, dat het belangrijk is om alle teksten met een woordental
van meer dan anderhalve standaarddeviatie boven of onder gemiddeld aan te passen. Dit betreft in
totaal negen teksten, die zijn gemarkeerd in Tabel 2.4. Ook bij eventuele selectie van teksten in de
toekomst dienen deze marges aangehouden te worden.
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3 Standaardisatie en bepaling grensscores Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
3.1 Inleiding
De Taalmeters 1F en 2F worden ingezet als instrumenten om laaggeletterde Nederlanders op te
sporen. Hierbij wordt een uitspraak gedaan over het referentieniveau waarop een deelnemer zou
lezen. Met de Taalmeter 1F wordt iemand gescreend op leesniveau 1F, terwijl met de Taalmeter 2F
wordt bekeken of iemand het begrijpend lezen op niveau 2F beheerst. Deze koppeling tussen de
Taalmeters en de referentieniveaus Taal en Rekenen wordt door Stichting Lezen & Schrijven expliciet
gemaakt. Om deze koppeling te kunnen onderbouwen en om na te gaan of de genoemde
instrumenten inderdaad op deze niveaus toetsen, is het noodzakelijk te onderzoeken wat de relatie
is tussen de Taalmeters enerzijds en de Eindtermen ve anderzijds.
Middels een standaardisatiebijeenkomst, waarbij aan experts op het gebied van alfabetisering en de
Eindtermen ve is gevraagd om opgaven te classificeren in termen van de referentieniveaus, kan deze
link tussen de Taalmeters en de Eindtermen ve worden gelegd. Doordat experts Taal en
Rekenniveaus aan de afzonderlijke items hebben gekoppeld, was het mogelijk per item te bepalen
welk niveau minimaal nodig is om de opgave correct te kunnen beantwoorden. Dit heeft geleid tot
een beschrijving van de screeningsinstrumenten in termen van de referentieniveaus op basis
waarvan grensscores konden worden bepaald. Deze niveaus geven aan welke score een deelnemer
zou moeten halen om te kunnen zeggen dat hij of zij het voor dat instrument relevante leesniveau
beheerst.
In dit hoofdstuk zal worden gerapporteerd met betrekking tot de standaardisatie en bepaling van
grensscores van beide instrumenten. Hierbij wordt het materiaal van Taalmeter 1F en 2F gebruikt
zoals dit begin 2015 werd ingezet. Concreet betekent dit voor Taalmeter 1F dat de aangepaste versie
van opdracht 3 is meegenomen en niet de versie zoals deze begin 2014 op de markt is gebracht. In
dit hoofdstuk zal in paragraaf 3.2 worden ingegaan op de methodiek van de standaardbepaling.
Vervolgens zullen in paragraaf 3.3 de resultaten worden besproken, waarna in paragraaf 3.4 zal
worden ingegaan op mogelijke grensscores en de relatie tussen deze scores en de huidige cesuur van
de instrumenten. In paragraaf 3.5 zal worden afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
3.2 Methode
Standaardisatiemethode
Er zijn verschillende methoden voor het doen van een standaardbepaling. In deze studie is gekozen
voor de zogenaamde basket method waarbij experts voor ieder item aangeven welk niveau
tenminste nodig is om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Deze methode is test centred, wat
betekent dat de opgaven onderwerp van onderzoek zijn en niet de output van deelnemers. De
basket method is ontwikkeld voor het DIALANG-project (2002) en in Nederland onder andere ingezet
door Cito bij de koppeling van de Staatsexamens NT2 Lezen en Luisteren aan het ERK voor Talen
(Kuijper, Brinkhuis & van Hofwegen, 2010).
Selectie van experts
Bij de selectie van experts is via het persoonlijke netwerk gezocht naar mensen die zowel kennis en
ervaring hadden op het gebied van alfabetisering als kennis van de Eindtermen ve. Hierbinnen is
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getracht een gevarieerde groep samen te stellen met een wisselende achtergrond. In totaal heeft
een zevental experts deelgenomen, van wie namen en relevante werkervaring in Tabel 3.1 zijn
opgenomen. Voorafgaand aan de standaardbepaling zijn de experts geïnformeerd over het doel van
de standaardbepaling en is hen verzocht de relevante passages (H2, §2 Lezen en H4, §4 Verbanden)
uit de Eindtermen ve goed te bestuderen.
Tabel 3.1: Overzicht van de betrokken experts*
Relevante (werk-)ervaring
Jenny Huijben-Kool

Ontwikkelaar lesmateriaal (o.a. NCB Opleidingen, Tele-Educatie)
Docent NT2, Alfa C tot B1 (o.a. NCB Opleidingen, Moe-landers)

Dorine de Kruyf

Onderwijsadviseur (Bureau Taalkunst, RBO Rijnmond, CED-groep)
Onderwijsauteur (Bureau Taalkunst, ThiemeMeulenhoff, Coutinho)

Vanessa Eva Pruijt

Eigenaar en docent Nederlands (Orange Language Amsterdam)

Aniek Geelen

Senior consultant, toetsconstructeur (Bureau ICE)

Lotte van den Ouden

Junior consultant, toetsconstructeur (Bureau ICE)

Kitty Broek

Eigenaar EduCath, materiaalontwikkelaar & coaching laaggeletterden
Auteur alfabetiseringsmethode ABC, uitgeverij Deviant

Adri Bunte

Beoordelaar Staatsexamens (Cito en Bureau ICE)
Docent Nederlands/NT2 (ROC Amsterdam, NCB)

*

De volgorde van de experts in deze tabel komt, vanwege de waarborging van anonimiteit, niet noodzakelijkerwijs overeen met de

volgorde van de experts in de andere tabellen.

Selectie van opgaven
Met betrekking tot de standaardbepaling is ervoor gekozen om twee willekeurig gekozen versies van
beide instrumenten onder de loep te nemen. De teksten en opgaven van Taalmeter 1F versie 4 en 5
en de teksten en opgaven van Taalmeter 2F versie 4 en 5 zijn in willekeurige volgorde (zie hiervoor
Bijlage 1) aan de experts aangeboden, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de onderdelen
tekstbegrip en woordenschat. Daarnaast zijn er vanwege het bereik filleritems toegevoegd
waaronder twee teksten met opgaven op niveau A1 van het ERK (vergelijkbaar met het
instroomniveau), twee teksten met opgaven op niveau 3F en een woordenschatoefening zoals die uit
Taalmeter 2F op niveau 1F. Een overzicht van de geselecteerde opgaven is te vinden in Tabel 3.2.
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Tabel 3.2: Overzicht van opgaven in de standaardbepaling

Taalmeter 1F versie 4
Taalmeter 1F versie 5
Taalmeter 2F versie 4
Taalmeter 2F versie 5
Filleritems
Totaal

Aantal items
tekstbegrip
10
10
18
18
17
73

Aantal items
woordenschat
14
14
6
6
10
50

Totaal aantal
items
24
24
24
24
27
123

Procedure
De standaardbepaling heeft plaatsgevonden tijdens een drie uur durende bijeenkomst die, in
navolging van de Handleiding (Council of Europe, 2009) uit drie fases bestond:
Fase 1: familiarisatie (15 minuten);
Fase 2: training met voorbeelditems (25 minuten);
Fase 3: standaardbepaling (maximaal 140 minuten).
De bijeenkomst begon met een korte inleiding over het doel en de werkwijze van de
standaardbepaling waarna door middel van een sorteeroefening familiarisatie plaatsvond.
Niveaubeschrijvingen afkomstig uit de Eindtermen ve werden in willekeurige volgorde aan de experts
voorgelegd waarbij hun werd gevraagd de juiste niveaus aan de beschrijvingen te koppelen (zie voor
de opdracht Bijlage 2). Na de experts de gelegenheid te hebben gegeven de opdracht te
completeren, is een plenaire bespreking gehouden. Daarbij werd ingegaan op de onderscheidende
kenmerken van de verschillende niveaus. Deze fase werd afgesloten middels het uitdelen van de
relevante passages uit de Eindtermen ve (H2, §2 Lezen en H4, §4 Verbanden) zodat de experts deze
desgewenst konden raadplegen gedurende de standaardbepaling.
Na de standaardisatiefase volgde de trainingsfase waarbij de experts daadwerkelijk aan de slag
gingen met het beoordelen van opgaven. Voor deze fase zijn twee teksten met bijbehorende vragen
geselecteerd uit de Taalmeter 1F versie 07 en uit de Taalmeter 2F versie 07. Dit materiaal werd
vanzelfsprekend niet meegenomen in de standaardbepaling. Aan de experts werd gevraagd om bij
iedere opgave de volgende vraag te beantwoorden: Welk niveau acht je minimaal nodig om de vraag
correct te kunnen beantwoorden? Hierbij kon gekozen worden uit vier categorieën: instroomniveau,
niveau 1F, niveau 2F of niveau 3F. Wanneer niveau 2F aan een vraag werd gekoppeld, dan betekende
dit dat iemand met niveau 2F de opdracht correct dient te maken, evenals iemand met niveau 3F of
hoger. Voor iemand met een lager niveau zal de opdracht echter te moeilijk zijn waardoor men van
iemand met bijvoorbeeld niveau 1F niet kan verwachten dat hij of zij in staat zal zijn de vraag correct
te beantwoorden. Na het beoordelen van de opgaven uit de trainingsfase volgde opnieuw een
plenaire discussie waarbij experts werd gevraagd om hun keuze toe te lichten. Middels deze discussie
werd getracht tot een gezamenlijk niveau te komen en op die manier een meer gemeenschappelijke
standaard te creëren voor de standaardbepaling.
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Na de familiarisatie en de trainingsfase werd gestart met de daadwerkelijke standaardbepaling. In
tegenstelling tot de trainingsfase werkten de experts nu onafhankelijk van elkaar. Zij kregen allen een
boekje uitgereikt waarin alle teksten en vraagitems zoals genoemd in Tabel 3.2 in willekeurige
volgorde waren opgenomen (zie Bijlage 3 voor het uitgereikte materiaal). Opnieuw werd aan hen
gevraagd om bij alle 123 items de volgende vraag te beantwoorden: Welk niveau acht je minimaal
nodig om de vraag correct te kunnen beantwoorden? De antwoorden konden worden aangegeven
op een scoreformulier dat is opgenomen in Bijlage 4. De experts kregen maximaal 140 minuten de
tijd voor het beoordelen van de opgaven, wat voor alle betrokkenen ruim voldoende bleek te zijn. De
snelste beoordelaar was na 65 minuten klaar, terwijl de langste beoordelingstijd 125 minuten
bedroeg. Gemiddeld beoordeelden de experts de items in 84 minuten.
3.3 Resultaten
3.3.1 Beoordelaarsbetrouwbaarheid en beoordelaarsovereenstemming
Wanneer er beoordelaars betrokken worden bij het classificeren van toetsitems, wordt daarmee
automatisch onbedoelde variantie bij de meting geïntroduceerd. Er is immers altijd sprake van
inconsistentie binnen de beoordelingen van één beoordelaar en een onvolledige overeenstemming
tussen de verschillende beoordelaars. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de items in
de Taalmeters en om op grond hiervan grensscores te kunnen bepalen, is echter een voldoende mate
van beoordelaarsovereenstemming en beoordelaarsbetrouwbaarheid noodzakelijk.
Wat betreft beoordelaarsovereenstemming wordt hier de volgende stringente definitie gehanteerd:
beoordelaarsovereenstemming is volledige gelijkheid van classificatie. Er is dus sprake van
overeenstemming wanneer de classificaties die beoordelaars aan een item hebben gegeven, identiek
aan elkaar zijn. In hoeverre de experts het met elkaar eens waren over het niveau dat aan de items
afkomstig uit de Taalmeters moest worden toegekend, is weergegeven in Figuur 3.1. Zoals blijkt uit
de figuur, werd slechts in negen gevallen door alle zeven experts een item aan dezelfde categorie uit
het classificatieschema toegewezen. Het aantal items waarover volledige overeenstemming bestond,
is dus betrekkelijk gering. Daarentegen was in 92% van de gevallen een meerderheid van vier of meer
experts het eens over het niveau dat aan een item moest worden toegekend. Dat de
beoordelaarsovereenstemming niet bijzonder hoog was, blijkt duidelijk uit de vrij lage interclass
correlation coefficient van .61. Hoewel de beoordelaars het niet altijd eens waren over het niveau,
waren zij dit vaak wel over de rangorde. Zij beoordeelde dezelfde items als makkelijker danwel
moeilijker, wat blijkt uit de goede beoordelaarsbetrouwbaarheid met een Cronbach’s α van .92.
Daarbij dragen alle experts op positieve wijze bij aan de betrouwbaarheid.
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Figuur 3.1: Aantal overeenstemmende beoordelaars (n=7) per item (n=96)
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Wanneer aan alle categorieën uit het classificatieschema een score wordt gekoppeld
(Instroomniveau = 0; 1F = 1; 2F = 2; 3F = 3), dan kunnen de absolute verschillen tussen de experts
worden berekend. In Tabel 3.3 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde beoordelingen per
expert (gem.) en het absolute verschil (delta) tussen de gemiddelde score van iedere expert en het
totale gemiddelde. Middels deze gegevens kunnen sterk afwijkende experts worden gedetecteerd.
Naast het gemiddelde en de delta wordt van iedere expert de Rbt-waarde aangegeven. Dit betreft de
correlatie tussen de scores van de experts en de gemiddelde scores. De gemiddelde afwijking van het
gemiddelde is 0,14, terwijl de grootste delta de nog acceptabele waarde van 0,23 bedraagt. De Rbtwaardes zijn alle vrij hoog, wat duidt op sterke, positieve correlaties.
Tabel 3.3: Gemiddelde score (gem.), afwijking van het gemiddelde (delta) en Rbt-waarde van de
experts (n=7) over alle opgaven uit de Taalmeter 1F en 2F (k=96)

Gem.
Delta
Rbt

Experts
A
1.45
0.09
.84

B
1.50
0.14
.76

C
1.59
0.23
.76

D
1.40
0.04
.79

E
1.17
0.19
.85

F
1.21
0.15
.87

G
1.23
0.13
.87

M
1.36
0.14
.82

3.3.2 De Referentieniveaus van Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
Tijdens de standaardbepaling heeft een zevental experts referentieniveaus Taal gekoppeld aan een
selectie van opgaven uit beide screeningsinstrumenten. In Tabel 3.4 en 3.5 worden de resultaten
hiervan gepresenteerd voor respectievelijk Taalmeter 1F en Taalmeter 2F. In de tabellen is voor
iedere expert het aantal items weergegeven waaraan een bepaald niveau is toegekend.
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Tabel 3.4a: Niveautoekenning aan de vraagitems van Taalmeter 1F, versie 4 (k=24)
Experts
A
Instroom 10
1F
14
2F
0
3F
0

B
4
17
1
2

C
2
16
3
3

D
1
21
2
0

E
15
8
0
1

F
15
8
1
0

G
14
8
2
0

M
8.71
13.14
1.29
0.86

Tabel 3.4b: Niveautoekenning aan de vraagitems van Taalmeter 1F, versie 5 (k=24)
Experts
A
Instroom 1
1F
11
2F
11
3F
1

B
11
10
1
2

C
7
15
2
0

D
4
18
2
0

E
13
11
0
0

F
15
9
0
0

G
14
9
0
1

M
9.29
11.86
2.29
0.57

Tabel 3.5a: Niveautoekenning aan de vraagitems van Taalmeter 2F, versie 4 (k=24)
Experts
A
Instroom 0
1F
5
2F
17
3F
2

B
0
5
15
4

C
0
3
16
4

D
0
3
18
3

E
1
4
17
2

F
0
1
20
3

G
0
2
20
2

M
0.14
3.29
17.57
2.86

Tabel 3.5b: Niveautoekenning aan de vraagitems van Taalmeter 2F, versie 5 (k=24)
Experts
A
Instroom 0
1F
8
2F
12
3F
4

B
0
3
12
9

C
0
1
16
7

D
0
10
13
1

E
2
4
12
6

F
0
5
15
4

G
0
4
18
2

M
0.29
5
14
4.71

Uit Tabel 3.4 blijkt dat de expertoordelen wat betreft Taalmeter 1F versie 4 en versie 5 vrij dicht bij
elkaar liggen. Het overgrote deel van de items van beide versies wordt op niveau 1F ingeschaald,
terwijl ook een aanzienlijk aantal items zich op instroomniveau lijkt te bevinden. De niveaus 2F en 3F
worden door de experts slechts aan enkele items gekoppeld. Een Mann-Whitney test toont dat er
geen verschil bestaat tussen de niveautoekenningen aan versie 4 en 5 van Taalmeter 1F. Beide
versies worden door experts dus van vergelijkbare moeilijkheidsgraad bevonden. Hetzelfde geldt
voor de twee versies van Taalmeter 2F. De items van beide toetsen worden voornamelijk ingeschaald
op niveau 2F, hoewel ook de niveaus 1F en 3F af en toe aan de opgaven worden gekoppeld. Een
Mann-Whitney test toont ook hier dat het verschil in niveaubepalingen tussen versie 4 en versie 5
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niet significant is. Volgens de experts verschillen beide versies dus niet wat betreft
moeilijkheidsgraad.
Uit de tabellen 3.4 en 3.5 blijkt verder dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de
niveautoekenningen aan beide instrumenten. Om de items van Taalmeter 1F correct te
beantwoorden, dient men over het algemeen een leesvaardigheid op instroomniveau of op niveau 1F
te hebben, terwijl voor het juist beantwoorden van de items uit Taalmeter 2F een grotere
leesvaardigheid nodig is. Voor de meeste opgaven van Taalmeter 2F geldt dat men over een
leesniveau van 2F dient te beschikken.
Figuur 3.2: Niveautoekenning aan de items van Taalmeter 1F (versie 4 en versie 5) en Taalmeter 2F
(versie 4 en versie 5) in percentages
66

70

Percentage

60
50

52
41

Instroom

40

1F

30
17

20
10

16

2F
3F

4

3

1

0
Taalmeter 1F

Taalmeter 2F

In Figuur 3.2 is weergegeven aan welk percentage van de geselecteerde items uit Taalmeter 1F en 2F
een bepaald niveau is toegekend. Hieruit blijkt duidelijk het verschil tussen de twee instrumenten.
Aan Taalmeter 1F wordt in 52% van de gevallen niveau 1F toegekend, terwijl de items van Taalmeter
2F in 66% van de gevallen op niveau 2F worden ingeschaald. Wanneer er een ander niveau wordt
toegekend, blijkt dit vrijwel altijd om een aangrenzend niveau te gaan. Slechts aan 3% van de items
afkomstig uit Taalmeter 1F wordt niveau 3F gekoppeld, terwijl items uit Taalmeter 2F slechts in 1%
van de gevallen als een opgave op instroomniveau worden gecategoriseerd.
Met de scores die aan de categorieën waren gekoppeld (Instoomniveau = 0; 1F=1; 2F=2; 3F=3), is te
berekenen welke niveauscore door iedere expert aan de beide instrumenten is toegekend. Een
overzicht hiervan is weergegeven in Tabel 3.6. De gemiddelde niveauscore van Taalmeter 1F is 0.69,
wat betekent dat de experts het screeningsinstrument een niveau toekennen dat zich bevindt tussen
het instroomniveau (0) en niveau 1F (1). De items van dit instrument bevinden zich dus iets onder het
beoogde niveau. Taalmeter 2F kent een gemiddelde niveauscore van 1.97 en dit instrument bevindt
zich daarmee op of rondom het beoogde niveau 2F (2).
Tabel 3.6: Gemiddeld vereist minimumniveau voor Taalmeter 1F en Taalmeter 2F

1F
2F

Experts
A
1.04
1.85

B
0.90
2.10

C
1.04
2.15

D
0.98
1.81

E
0.46
1.87

F
0.40
2.02

G
0.5
1.96

M
0.76
1.97
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3.3.3 Cesuurbepaling bij de referentieniveaus 1F en 2F
Op basis van de niveaubepalingen die de experts hebben gedaan, is het mogelijk een cesuur vast te
stellen voor beide screeningsinstrumenten waarmee kan worden aangegeven dat een deelnemer
een voor dat instrument relevant referentieniveau beheerst. Hierbij is gebruik gemaakt van twee
criteria (een 100%-criterium en een 80%-criterium), die gezien kunnen worden als een wat mildere
en een wat strengere wijze van cesuurbepaling.
Bij het 100%-criterium dient een deelnemer alle opgaven op of onder het relevante referentieniveau
goed te maken. Dit levert dus een strenge cesuur op. Bij het 80%-criterium dient een deelnemer alle
opgaven onder het relevante referentieniveau goed te maken en slechts 80% van de opgaven op dit
niveau. Het 80%-criterium levert een lagere zak-/slaaggrens op dan het 100%-criterium en bij het
hanteren van deze cesuur zal dus een groter aantal deelnemers de uitslag krijgen te kunnen lezen op
het getoetste referentieniveau. De berekening van de cesuur middels beide criteria, levert een
interval op waarbinnen de zak-/slaaggrens kan worden vastgesteld. Geen van beide criteria is echter
het enige juiste en waar deze grens binnen het interval moet komen te liggen, staat dan ook niet
vast. Afhankelijk van het belang dat aan het voorkomen van false alarms of misses wordt gehecht,
kan worden gekozen voor een hogere of lagere cesuur.
In de tabellen 3.4 en 3.5 is weergegeven aan hoeveel items iedere expert een bepaald
referentieniveau heeft gekoppeld. Deze tabellen vormen het uitgangspunt voor de cesuurbepaling,
aangezien sommatie van deze scores laat zien hoeveel items een deelnemer goed moet
beantwoorden om te kunnen zeggen dat hij of zij een bepaald referentieniveau Taal beheerst. In
Tabel 3.7 is voor beide versies van Taalmeter 1F (Tabel 3.7a) en voor beide versies van Taalmeter 2F
(Tabel 3.7b) per beoordelaar aangegeven hoeveel items een deelnemer goed dient te beantwoorden
om te stellen dat hij of zij op het relevante leesniveau functioneert. Dit is gedaan voor zowel het
100%-criterium als voor het 80%-criterium.
Wat betreft Taalmeter 1F valt op dat het instrument zoals beoogd het meest geschikt is voor het
vaststellen van niveau 1F. Om beheersing van het instroomniveau vast te stellen blijken de vragen te
moeilijk, terwijl er voor 2F een plafondeffect zou plaatsvinden. Wanneer bij Taalmeter 1F het 100%criterium zou worden gehanteerd dan is te zien dat deelnemers die versie 4 van Taalmeter 1F maken
tenminste 22 opgaven goed moeten beantwoorden om te kunnen zeggen dat zij teksten kunnen
lezen op niveau 1F. Voor deelnemers die versie 5 onder ogen krijgen zijn dit er 21. Wanneer de
cesuur bepaald wordt middels het minder strenge 80%-criterium dan is te zien dat deelnemers van
zowel versie 4 als versie 5 van Taalmeter 1F tenminste 19 vragen correct moeten beantwoorden. Een
zak-/slaaggrens tussen de 19 en 21 punten zou daarmee de voorkeur genieten.
Uit de gegevens in Tabel 3.7b blijkt dat Taalmeter 2F een geschikt instrument is om leesniveau 2F
vast te stellen. Voor de lagere niveaus zijn de vragen duidelijk te lastig. Wanneer bij Taalmeter 2F het
100%-criterium wordt gehanteerd zouden deelnemers bij versie 4 tenminste 21 vragen goed moeten
beantwoorden, terwijl dit er bij versie 5 maar 19 zijn. Wanneer het 80%-criterium wordt
aangehouden, dan geldt dat deelnemers voor versie 4 minimaal 18 punten moeten scoren, terwijl
voor versie 5 een puntentotaal van 16 voldoende blijkt om te kunnen zeggen dat de deelnemer leest
op niveau 2F. Gezien deze verschillen, is het aan te bevelen om een zak-/slaaggrens van 18 of 19
punten te hanteren.
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Tabel 3.7a: Aantal goed te maken opgaven van Taalmeter 1F om het relevante referentieniveau te
behalen
Experts
A
B
C
100%-criterium Taalmeter 1F versie 4
Instroom 10
4
2
1F
24
21
18
2F
24
22
21
100%-criterium Taalmeter 1F versie 5
Instroom 1
11
7
1F
12
21
22
2F
23
22
24
80%-criterium Taalmeter 1F versie 4
Instroom 8
3
2
1F
21
18
15
2F
21
22
20
80%-criterium Taalmeter 1F versie 5
Instroom 1
9
6
1F
10
19
19
2F
21
22
24

D

E

F

G

Gem.

1
22
24

15
23
23

15
23
24

14
22
24

9
22
23

4
22
24

13
24
24

15
24
24

14
23
23

9
21
23

1
18
24

12
21
23

12
21
24

12
20
24

7
19
24

3
18
24

10
22
24

12
22
24

11
21
23

7
19
23

Tabel 3.7b: Aantal goed te maken opgaven van Taalmeter 2F om het relevante referentieniveau te
behalen
Experts
A
B
C
100%-criterium Taalmeter 2F versie 4
Instroom 0
0
0
1F
5
5
3
2F
22
20
19
100%-criterium Taalmeter 2F versie 5
Instroom 0
0
0
1F
8
3
1
2F
20
15
17
80%-criterium Taalmeter 2F versie 4
Instroom 0
0
0
1F
4
4
2
2F
19
17
16
80%-criterium Taalmeter 2F versie 5
Instroom 0
0
0
1F
6
2
1
2F
18
13
14

D

E

F

G

Gem.

0
3
21

1
5
22

0
1
21

0
2
22

0
3
21

0
10
23

2
6
18

0
5
20

0
4
22

0
5
19

0
2
17

1
4
19

0
1
17

0
2
18

0
3
18

0
8
20

2
5
14

0
4
17

0
3
18

0
4
16
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3.4 Conclusies en aanbevelingen
Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de Taalmeters en om op basis hiervan
grensscores te kunnen bepalen, is een expertbijeenkomst georganiseerd. Hierbij heeft een zevental
experts de opgaven van verschillende versies van Taalmeter 1F en Taalmeter 2F beoordeeld op
moeilijkheidsgraad door de opgaven volgens een classificatieschema in te delen in bepaalde
categorieën (Instroomniveau, 1F, 2F, 3F). Op basis van deze koppeling tussen de Taalmeters 1F en 2F
enerzijds en de Eindtermen ve anderzijds, mag gesteld worden dat beide instrumenten inderdaad
geschikt blijken om te toetsen op respectievelijk niveau 1F en niveau 2F. De gemiddelde niveauscore
van alle opgaven uit de geselecteerde versies van Taalmeter 1F was volgens de experts 0.69. Het
instrument screent daarmee op een niveau tussen Instroomniveau (0) en niveau 1F (1). Taalmeter 2F
kent daarentegen een niveauscore van 1.97. Volgens de experts screent dit instrument dus ongeveer
op niveau 2F (2). Het verschil tussen beide niveauscores toont het niveauverschil tussen Taalmeter 1F
en Taalmeter 2F.
Op basis van de niveaubepalingen die experts hebben gedaan, zijn grensscores vastgesteld voor
beide screeningsinstrumenten waarmee kan worden aangegeven dat een deelnemer een voor dat
instrument relevant referentieniveau beheerst. Dit is gedaan middels een 100%-criterium en een
80%-criterium waaruit wat hardere en wat zachtere grensscores voortkwamen. Samengevat bleek
voor Taalmeter 1F dat met een grensscore tussen de 19 en 21 punten de beheersing van niveau 1F
kan worden aangetoond. Voor Taalmeter 2F geldt dat een cesuur van 18 of 19 punten het meest
passend is om deze relatie met de referentieniveaus aan te duiden. Aangezien de zak-/slaaggrens
voor beide instrumenten op dit moment op 19 punten ligt, betekent dit dat er wat dit betreft geen
aanpassingen nodig zijn en dat de relatie die Stichting Lezen & Schrijven aangeeft tussen de
Taalmeters en de Eindtermen ve onderbouwd is.
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4 De psychometrische kwaliteit van Taalmeter 1F en Taalmeter 2F
4.1 Inleiding
Om de psychometrische kwaliteit van Taalmeter 1F en Taalmeter 2F te onderzoeken zijn
beschrijvende analyses, betrouwbaarheidsanalyses en item-analyses uitgevoerd, waarover in dit
hoofdstuk zal worden gerapporteerd. Op basis hiervan worden onder andere uitspraken gedaan over
de slagingspercentages voor verschillende groepen deelnemers, over de mate waarin de met behulp
van de Taalmeters geobserveerde verschillen in leesvaardigheid werkelijke verschillen weerspiegelen
en zal worden ingegaan op het discriminantievermogen van de items. Deze analyse is niet voor beide
Taalmeters in dezelfde periode uitgevoerd.
In Paragraaf 4.2 wordt gestart met een bespreking van de psychometrische kwaliteit van Taalmeter
1F. Hierbij zal achtereenvolgens worden ingegaan op de materialen en de deelnemers waarna een
beschrijving volgt van de resultaten met betrekking tot de beschrijvende analyse, de
betrouwbaarheidsanalyse en de item-analyse. Deze verhandeling zal worden afgesloten met
conclusies en aanbevelingen. In Paragraaf 4.3 wordt vervolgens ingegaan op de psychometrische
kwaliteit van Taalmeter 2F. Ook hier zullen bovengenoemde onderwerpen aan bod komen en zullen
conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd.

4.2 De psychometrische kwaliteit van Taalmeter 1F
4.2.1 Materialen
Aangezien voor een betrouwbaarheidsanalyse voldoende resultaten van volledige toetssets
benodigd zijn en het binnen de schaal van het betreffende onderzoek niet mogelijk was om alle
twintig versies van Taalmeter 1F in de analyse te betrekken, is ervoor gekozen om de
betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren voor twee willekeurig gekozen versies (zie Tabel 4.1). Hoewel
de resultaten van deze analyse alleen informatie verschaffen met betrekking tot deze specifieke
opdrachten is het de verwachting dat gezien de willekeur van de gekozen versies, de resultaten
representatief zullen zijn voor de andere 18 beschikbare versies van Taalmeter 1F.
Tabel 4.1: Versies en opdrachten meegenomen in de analyse van Taalmeter 1F

Versie 10
Versie 02

Opdracht 1
Versie 10
Versie 02

Opdracht 2
Versie 10
Versie 02

Opdracht 3
Versie 10
Versie 02

# Afgenomen
213
164

4.2.2 Deelnemers
Om voldoende data te verkrijgen voor een vaste set opgaven, heeft gedurende zes werkdagen alleen
versie 10 van Taalmeter 1F online gestaan. In deze periode zijn 220 deelnemers met behulp van dit
instrument op hun leesvaardigheid gescreend. Omdat enkele deelnemers slechts de vragenlijst
hebben ingevuld, zijn alleen de resultaten van deelnemers in de betrouwbaarheidsanalyse
meegenomen wanneer tenminste de eerste vraag was beantwoord. Hierdoor bleven de resultaten
over van 213 deelnemers waaronder 104 mannen en 109 vrouwen. Nadat er voldoende data voor
Taalmeter 1F versie 10 waren verzameld, zijn de opdrachten van versie 02 online gezet. Vanaf dit
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moment kreeg iedereen bij wie een Taalmeter 1F werd afgenomen, dezelfde vijf opdrachten van
deze versie te zien. Versie 02 heeft gedurende vier werkdagen online gestaan en is in die periode bij
190 deelnemers afgenomen. Ook hier zijn de resultaten van deelnemers die de Taalmeter slechts
hebben opgestart, niet in de analyse meegenomen. Uiteindelijk zijn hierdoor resultaten
meegenomen van 164 deelnemers waarvan 74 mannen en 90 vrouwen. De deelnemers van
Taalmeter 1F versie 10 hadden een gemiddelde leeftijd van 35,80 jaar (SD = 12,06), wat vrijwel gelijk
was aan de gemiddelde leeftijd van de deelnemers die versie 02 hebben gemaakt (M = 35,48; SD =
12,13).
De Taalmeters 1F zijn verspreid over Nederland afgenomen. Voor Taalmeter 1F versie 10 was dit in
de provincies Zuid-Holland (n = 140), Flevoland (n = 39), Overijssel (n = 27), Noord-Holland (n = 5) en
Gelderland (n = 2). Het overgrote deel van deze Taalmeters 1F is gemaakt in opdracht van
gemeenten (n = 147), maar ook UWV Werkbedrijven (n = 25), roc’s (n = 1), Samenlevingswerk (n =
30), Taalpunt (n = 8) en Combiwerk (n = 5) hebben Taalmeters afgenomen waarvan de resultaten in
deze analyse zijn meegenomen. Ook voor Taalmeter 1F versie 02 was de spreiding over Nederland
groot. Deze zijn afgenomen in de provincies Zuid-Holland (n = 105), Flevoland (n = 28), Overijssel (n =
20), Noord-Holland (n = 3) , Gelderland (n = 5), Friesland (n = 2) en Groningen (n = 1). Eveneens
waren het verschillende typen organisaties die hiervoor de opdracht gaven: gemeenten (n = 124),
UWV Werkbedrijven (n = 13), opleidingscentra (n = 6), Samenlevingswerk (n = 4), Taalpunt (n = 9) en
bibliotheken (n = 2). Van de overige afgenomen Taalmeters 1F versie 02 (n = 5) is niet bekend bij
welke organisatie dit is gebeurd.
Van de deelnemers die versie 10 te zien hebben gekregen, gaf 63% aan in Nederland op de
basisschool te hebben gezeten en hoogstwaarschijnlijk zijn deze 134 deelnemers dus in Nederland
geboren. De andere 37% gaf aan geen primair onderwijs in Nederland te hebben gevolgd. Van deze
79 deelnemers is de kans dus groot dat zij van niet-Nederlandse afkomst zijn. Bij de deelnemersgroep
van versie 02 was het percentage mensen dat aangaf op de basisschool te hebben gezeten, met 73%
iets groter. De andere 27% gaf aan geen primair onderwijs in Nederland te hebben gevolgd. Naar
verwachting waren 120 deelnemers uit deze groep dus autochtone Nederlanders, terwijl van 44
deelnemers kan worden aangenomen dat zij van niet-Nederlandse afkomst zijn.
Het opleidingsniveau van de deelnemers is weergegeven in Tabel 4.2. Er is een grote variatie
zichtbaar wat betreft opleidingsachtergrond, hoewel het merendeel van de deelnemers een
middelbare schoolopleiding heeft of het mbo op niveau 1-2 of niveau 3-4 heeft afgerond. Het aantal
deelnemers dat nooit of slechts enkele jaren onderwijs heeft gevolgd (n=19) is daarentegen
betrekkelijk gering.
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Tabel 4.2: Opleidingsniveau van de deelnemers van Taalmeter 1F versie 10 en versie 02 (1=nooit,
enkele jaren; 2=primair onderwijs; 3=praktijkonderwijs of speciaal vo; 4=vmbo; 5=mbo niveau 1-2;
6=mbo niveau 3-4; 7=anders)

Versie 10
Versie 02
Totaal

1
11
(5%)
8
(5%)
19
(5%)

2
37
(17%)
17
(10%)
54
(14%)

3
8
(4%)
8
(5%)
16
(4%)

4
53
(25%)
29
(18%)
82
(22%)

5
47
(22%)
40
(24%)
87
(23%)

6
35
(16%)
30
(18%)
65
(17%)

7
22
(10%)
32
(20%)
54
(14%)

Deelnemersgroepen van beide versies in vergelijkend perspectief
Om te bepalen of er verschillen tussen de deelnemersgroepen van beide versies bestaan, zijn beide
groepen met elkaar vergeleken wat betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en het wel of niet
volgen van primair onderwijs in Nederland. Wat betreft leeftijd bleek uit een Independent Samples Ttest dat er geen significant verschil bestond tussen de groep deelnemers die versie 10 maakte en de
groep deelnemers die versie 02 heeft ingevuld. Uit een chi-square analyse bleek hetzelfde te gelden
voor de variabelen opleidingsniveau en geslacht; ook hier konden geen significante verschillen
worden gevonden. Wat betreft het wel of niet hebben gevolgd van een Nederlandse basisschool,
bleek er wel een verschil te bestaan. Uit een chi-square analyse bleken deelnemers die versie 02
maakten, vaker in Nederland op de basisschool te hebben gezeten dan deelnemers die versie 10
maakten. De relatie tussen deze twee variabelen was significant, X2 (1, N=377) = 4,44, p<.05.

4.2.3 Beschrijvende analyse
Van de 213 deelnemers die versie 10 hebben gemaakt, hebben er 133 een score van 19 punten of
hoger behaald; 62,44% heeft dus boven de slaaggrens gescoord en heeft daarmee waarschijnlijk een
leesniveau van 1F of hoger. De andere 80 deelnemers behaalden een score van minder dan 19
punten, wat een sterke indicatie is dat zij lezen op een niveau onder 1F. Wat betreft de resultaten
van Taalmeter versie 02 hebben 62 van de 164 deelnemers op of boven de grensscore van 19 punten
gescoord. Deze 37,80% van de deelnemers lijkt dus een taalniveau van 1F of hoger te hebben. Voor
het merendeel van de deelnemers die Taalmeter 1F versie 02 hebben ingevuld (62,20%), was de
score echter een indicatie voor een leesniveau onder 1F. De scores voor beide versies zijn
weergegeven in Tabel 4.3. Gemiddeld scoorden de deelnemers van beide versies 16.31 wat ruim
onder de zak-/slaaggrens van 19 punten ligt. Kijken we echter naar het aantal deelnemers dat de
indicatie niveau 1F krijgt, dan blijkt dit met 51,72% toch iets meer dan de helft te zijn.
Tabel 4.3: Gemiddelde toetsscores en slagingspercentages van Taalmeter 1F versie 10 en versie 02

Versie 10
Versie 02
Totaal

N

M

SD

N niveau 1F

% niveau 1F

213
164
377

17.59
14.65
16.31

7.50
7.05
7.44

133
62
195

62.44
37.80
51.72
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Zoals in Figuur 4.1 zichtbaar is, was er bij versie 10 een plafondeffect aanwezig. Van de deelnemers
hadden er 113 een score van 22 punten of hoger en 45 de maximaal te behalen score van 24 punten.
Dit betekent dat voor tenminste 21,13% van de deelnemers het bereik van het meetinstrument
waarschijnlijk onvoldoende groot was waardoor deelnemers in deze groep wat betreft leesniveau
niet van elkaar te onderscheiden zijn. Hetzelfde geldt voor de groep van 40 deelnemers die gelijk aan
of onder kans scoren (7,33 punten of minder). Ook voor deze 18,80% van de deelnemers is het bereik
van de Taalmeter niet groot genoeg waardoor zij wat betreft mate van geletterdheid niet van elkaar
te onderscheiden zijn. Naast een plafondeffect, is dus ook een vloereffect aanwezig. Dergelijke
effecten komen de betrouwbaarheid van het instrument in principe niet ten goede. Het betekent
echter niet dat het onderscheid tussen een leesniveau onder 1F en een leesniveau op 1F of hoger,
onjuist is. In vergelijking met de scores op Taalmeter 1F versie 10, was het plafondeffect bij
Taalmeter 1F versie 02 aanzienlijk minder groot. Hoewel 47 mensen (oftewel 66% van de
deelnemers) 28,22 punten of hoger scoorden, waren er maar 17 deelnemers (oftewel 10,37%) die de
Taalmeter foutloos maakten en dus een score van 24 punten behaalden. Voor slechts 10,37% van de
deelnemers was het bereik van de meter onvoldoende groot. Het vloereffect was daarentegen van
vergelijkbare grootte als het vloereffect van Taalmeter 1F versie 10. Van alle deelnemers scoorden er
32 onder het kansniveau (7,25 punten of minder), wat gelijk staat aan 19,51% van de deelnemers.
Anders dan het geval was bij Taalmeter 1F versie 10, hebben bij versie 02 veel deelnemers een
puntentotaal van rond de 14 behaald. Deze piek is duidelijk te zien in Figuur 4.1.

Figuur 4.1: De verdeling van de totaalscores op Taalmeter 1F versie 10 en 02
25%

Percentage deelnemers
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Versie 02
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Totaalscore

Vanwege de tijdslimiet van 12 minuten heeft niet iedere deelnemer alle vragen kunnen
beantwoorden. Bij 56 deelnemers is Taalmeter 1F versie 10 voortijdig afgesloten. In Figuur 4.2 is te
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zien dat dit vooral voorkwam tijdens het beantwoorden van opdracht 3. Hoewel bij een minder groot
percentage, bleek ook voor veel deelnemers van versie 02 de beschikbare tijd onvoldoende om alle
vragen te kunnen beantwoorden. Bij 32 deelnemers (oftewel 19,51%) is de Taalmeter dan ook
voortijdig afgesloten. In Figuur 4.2 is te zien dat er, in tegenstelling tot bij versie 10, niet één
opdracht was waarbij grote aantallen deelnemers tegelijkertijd zijn uitgevallen.

Figuur 4.2: Percentage Missing values per vraag in Taalmeter 1F versie 10 en 02
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Nederlandse basisschool of niet?
Een Independent Samples T-test toonde aan dat de 79 deelnemers van versie 10 die niet in
Nederland op de basisschool hebben gezeten en die dus waarschijnlijk van niet-Nederlandse afkomst
zijn (M = 13,01, SD = 8.10) gemiddeld minder punten behaalden dan de 134 deelnemers die wel op
een Nederlandse basisschool hebben gezeten (M = 20.29, SD = 5.61), t(122,53) = 7,05, p<.001.
Hetzelfde viel op voor versie 02. Ook hier bestond een verschil tussen de scores van deelnemers die
aangaven niet in Nederland op de basisschool te hebben gezeten en deelnemers die dit wel hebben
gedaan. Een Independent Samples T-test liet zien dat de deelnemers die geen primair onderwijs in
Nederland hebben gevolgd en van wie dus verwacht mag worden dat zij van niet-Nederlandse
afkomst zijn (M = 10,43, SD = 7.65) gemiddeld een lager puntentotaal behaalden dan deelnemers die
in Nederland basisonderwijs hebben gevolgd (M = 16.19, SD = 6.16), t(64,59) = 4,49, p<.001.
Versie 02 en 10 in vergelijkend perspectief
Om te controleren of versie 02 en versie 10 van Taalmeter 1F een vergelijkbare moeilijkheidsgraad
hadden, zijn de gemiddelde scores op beide versies met elkaar vergeleken. Uit een Independent
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Samples T-test bleek dat deelnemers die Taalmeter 1F versie 10 maakten (M = 17.59, SD = 7.50),
significant hogere scores behaalden dan de deelnemers die Taalmeter 1F versie 02 hebben ingevuld
(M = 14.65, SD = 7.05), t(375) = 3.88, p<.001. Zoals aangegeven in paragraaf 4.2.2 bestonden er geen
significante verschillen tussen de deelnemersgroepen van versie 10 en versie 02 wat betreft leeftijd,
opleidingsniveau en geslacht. Wel bleek dat deelnemers die versie 02 hebben ingevuld significant
vaker op een Nederlandse basisschool hebben gezeten dan de deelnemers van versie 10. Hoewel er
in de groep die Taalmeter versie 02 maakten dus waarschijnlijk meer mensen van autochtone
afkomst zaten en deze groep zowel bij versie 02 als bij versie 10 gemiddeld beter scoorden dan de
allochtone Nederlanders, werden er lagere scores behaald door de deelnemers die versie 02
maakten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de opdrachten van versie 02 moeilijker waren dan
die van versie 10 en er dus een niveauverschil tussen beide versies bestaat. Gezien de item-analyse
zoals besproken in paragraaf 4.2.5 was opdracht 3 van versie 02 hier waarschijnlijk de oorzaak van.
Deze opdracht was buitensporig moeilijk, terwijl er veel punten mee te behalen vielen.
4.2.4 Betrouwbaarheidsanalyse
Cronbach’s Alpha van Taalmeter 1F versie 10 is .721; dit betekent dat de interne consistentie van de
uit 15 vraagitems bestaande schaal volgens de gangbare interpretatie niet meer dan redelijk is. De
stabiliteit van de scores kan verhoogd worden door bij opdracht 3 geen punten toe te kennen voor
ieder woord afzonderlijk, maar door de vraag in zijn geheel juist of onjuist te rekenen. Wanneer de
beoordeling op deze wijze wordt aangepast, verhoogt dit Cronbach’s Alpha aanzienlijk naar .883. Ook
kan ervoor gekozen worden opdracht 3 in zijn geheel uit de schaal te elimineren waarmee.
Cronbach’s Alpha wordt verhoogd naar .889, eveneens een acceptabele betrouwbaarheid. Ook de
betrouwbaarheid van versie 02 is op dit moment discutabel met een Cronbach’s Alpha van .525 voor
de uit 15 items bestaande schaal. Ook hier kan de betrouwbaarheid van het instrument aanzienlijk
worden verhoogd door een aanpassing aan de weging van opdracht 3. Wanneer de opdracht in zijn
geheel goed of fout wordt gerekend, en het niet langer mogelijk is om maximaal 10 punten te scoren,
wordt Cronbach’s Alpha verhoogd naar .879. Wanneer opdracht 3 in zijn geheel uit de schaal wordt
verwijderd, wordt Cronbach’s Alpha verhoogd naar .877 waarmee ook deze scores een zeer
acceptabele betrouwbaarheid bereiken. Concluderend geldt voor beide versies van Taalmeter 1F dat
eliminatie van opdracht 3 de interne consistentie van de schaal ten goede komt.
Betrouwbaarheid voor allochtone en autochtone Nederlanders
Vanwege het gevonden verschil tussen de gemiddelde score van deelnemers die in Nederland op de
basisschool hebben gezeten en de groep deelnemers die in het buitenland primair onderwijs hebben
gevolgd, is nagegaan hoe betrouwbaar Taalmeter 1F versie 10 voor beide groepen is. In Tabel 4.4 is
de betrouwbaarheid voor van Taalmeter 1F voor beide deelnemersgroepen weergegeven. Omdat
beide versies van het instrument op dit moment onvoldoende betrouwbaar zijn en deze
betrouwbaarheid sterk kan worden verhoogd middels eliminatie van opdracht 3, is Cronbach’s Alpha
weergegeven voor versie 10 en versie 02 inclusief en exclusief opdracht 3. Hoewel de Taalmeter in
eerste instantie bedoeld is voor autochtone Nederlanders, blijkt uit Tabel 4.4 dat het instrument
tevens betrouwbare gegevens oplevert wanneer hij voor mensen met een niet-Nederlandse afkomst
wordt ingezet, mits opdracht 3 uit de schaal verwijderd wordt. Dit geldt zowel voor versie 02 als voor
versie 10. Aangezien betrouwbaarheid slechts een psychometrisch construct is, mag hieruit niet
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geconcludeerd worden dat het daarmee ook een valide keus is om Taalmeter 1F voor allochtonen
met een lage spreekvaardigheid in te zetten.
Tabel 4.4: De betrouwbaarheid van Taalmeter 1F versie 10 en versie 02 voor verschillende
deelnemersgroepen
Alle deelnemers
Versie 10
10 zonder 3
Versie 02
02 zonder 3

.721 (n=213)
.889 (n=213)
.525 (n=164)
.879 (n=164)

Deelnemers basisschool
Nederland
.676 (n=134)
.842 (n=134)
.336 (n=120)
.807 (n=120)

Deelnemers basisschool
buitenland
.715 (n=79)
.881 (n=79)
.523 (n=44)
.823 (n=44)

4.2.5 Item-analyse
Vraagmoeilijkheid
Om de moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke items te controleren, is voor ieder item van versie 10
en versie 01 de p-waarde berekend, zie hiervoor de kolom gemaakte Taalmeters 1F in Tabel 4.5a/b.
Wanneer deze waarden worden berekend op basis van alle gemaakte Taalmeters, dan valt op dat
tegen het einde van de toets de p-waarden dalen en dat naarmate er meer vragen zijn geweest,
minder deelnemers de vragen juist lijken te beantwoorden. Dit is echter niet zozeer het resultaat van
een oplopende vraagmoeilijkheid tegen het einde van de toets, maar het resultaat van de beperkte
tijd die de deelnemers krijgen om de Taalmeter te doorlopen. Omdat veel deelnemers vanwege de
tijdslimiet uitvallen en niet-ingevulde vragen fout worden gerekend, is de kans aanzienlijk dat er
gemiddeld lager wordt gescoord naarmate er meer vragen zijn geweest en dus een groter
percentage deelnemers de vragen van opdracht 4 en 5 fout beantwoordt dan de vragen van
opdracht 1 en 2. Om beter inzicht te krijgen in de vraagmoeilijkheid van de afzonderlijke items, zijn
de waarden hierom gecorrigeerd. Niet ingevulde vragen, die in werkelijkheid fout worden gerekend,
zijn nu als missing value meegenomen (zie hiervoor de kolom gecorrigeerde taalmeters 1F) waardoor
de p-waarden hier alleen zijn berekend op basis van de gemaakte vragen.
Om de moeilijkheidsgraad van de items op waarde te schatten, is het belangrijk een norm voor de pwaarden te bepalen. Aangezien een gedeelte van de p-waarde bij gesloten toetsvragen wordt
veroorzaakt door het feit dat deelnemers door te gokken al een kans hebben om de vraag goed te
beantwoorden, is de p-waarde afhankelijk van het aantal antwoordopties dat gegeven wordt. Bij een
summatieve toets zoals Taalmeter 1F geldt dat de p-waarde die het scherpste onderscheid maakt
tussen goede en slechte kandidaten in het middengebied tussen de kansscore en de maximumscore
ligt. Bij een meerkeuzevraag met twee alternatieven is de norm voor de p-waarde dus .75, terwijl
deze bij drie alternatieven daalt naar .68. Voor opdracht 3, waar tien woorden in een tekst moeten
worden ingevuld, is gezien de onderlinge afhankelijkheid van de antwoordopties niet eenvoudig een
norm te bepalen. Wanneer de p-waarden van de gecorrigeerde scores van Taalmeter 1F versie 10
met deze normen worden vergeleken, valt op dat alle p-waarden makkelijke vragen indiceren, op de
p-waarde van opdracht 2 vraag 1 na. Deze vraag lijkt dus meer van de lezer te vergen dan de andere
toetsvragen. Hetzelfde geldt voor de items van versie 02. Ook hier lijken vrijwel alle p-waarden
gemiddelde of makkelijke vragen te indiceren, met als enige uitzondering hierop vraag 2 van
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opdracht 1. Met twee keuzemogelijkheden en een p-waarde van .61 lijkt deze vraag lastiger dan de
andere vragen te zijn.
Door het uitvallen van deelnemers vanwege de tijdslimiet wordt de groep deelnemers waarvan de
scores zijn meegenomen steeds kleiner naarmate de toets vordert. Wanneer onbeantwoorde vragen
als missing value worden gerekend, is de samenstelling van de groep deelnemers dus voor ieder item
anders. Om de moeilijkheidsgraad van individuele items beter met elkaar te kunnen vergelijken is
daarom tevens gekeken naar de resultaten van de deelnemers die de Taalmeter volledig hebben
afgemaakt (zie hiervoor de kolom afgemaakte taalmeters 1F). Resultaten van deelnemers waarvan
de Taalmeter voortijdig is afgesloten, zijn hierbij niet meegenomen, wat als voordeel heeft dat de
groep deelnemers waarvan we de resultaten bekijken er voor alle items hetzelfde uitziet. Deze
waarden zeggen alleen iets over de relatieve, onderlinge moeilijkheidsgraad van de items en niet
zozeer over de moeilijkheidsgraad voor de hele deelnemersgroep. Omdat hier alleen resultaten zijn
meegenomen van mensen die in staat waren om Taalmeter 1F volledig te doorlopen en het daarmee
waarschijnlijk is dat dit de deelnemers zijn met een hoger leesniveau, is het aannemelijk dat het
gemiddelde puntentotaal van deze subgroep hoger ligt dan het gemiddelde puntentotaal van de
complete groep.
Wat opvalt wanneer gekeken wordt naar de p-waarden van de volledig ingevulde Taalmeters, is dat
de waarden voor opdracht 4 van beide versies relatief hoog zijn. Deze vragen waarbij de opdracht is
een zin aan te klikken die het beste bij een getoonde afbeelding past, worden door relatief veel
deelnemers goed beantwoord en lijken dus eenvoudig te zijn. Opdracht 3 van Taalmeter 1F versie 02
is met een p-waarde van .52 juist erg laag. Dit is opvallend gezien het verschil met versie 10 die voor
opdracht 3 een p-waarde van .89 kent.
Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde p-waarden van beide versies op basis van de
afgemaakte taalmeters, dan blijkt versie 10 een gemiddelde p-waarde van .87 te hebben, ten
opzichte van een gemiddelde p-waarde van .80 voor versie 02. Wanneer bij de berekening echter
rekening wordt gehouden met het gewicht van de afzonderlijke items en de p-waarde van opdracht 3
tien keer wordt meegenomen dan blijkt het verschil aanzienlijk groter te zijn. De gemiddelde pwaarde van versie 10 is dan .88 in vergelijking met een gemiddelde p-waarde van .70 voor versie 02.
Door de zware weging van deze opdracht en het hoge maximale aantal punten dat aan opdracht 3
kan worden toegekend, blijkt deze opdracht een onevenredig grote invloed op de totaalscore te
hebben.
Onderscheidingsvermogen
Om het onderscheidingsvermogen van de items nader te onderzoeken, is voor iedere vraag de itemrestcorrelatie berekend, zie hiervoor Tabel 4.5a/b. De item-restcorrelatie geeft de mate aan waarin
een item bijdraagt aan de eindscore. Wanneer deze waarden worden berekend op basis van alle
gemaakte Taalmeters, is te zien dat de item-restcorrelaties tegen het einde van de toets stijgen (zie
hiervoor de kolom gemaakte taalmeters 1F). Ook dit is niet zozeer het resultaat van een oplopend
onderscheidingsvermogen van de vragen tegen het einde van de toets, maar van de beperkte tijd die
deelnemers voor het maken van de Taalmeter krijgen. Vragen die onbeantwoord zijn, worden fout
gerekend en deelnemers die onvoldoende tijd hebben om alle vragen te beantwoorden zullen
daardoor over het algemeen een laag puntentotaal behalen. De kans dat deelnemers die voldoende
tijd hebben voor het beantwoorden van alle vragen en dus mogelijk juiste antwoorden geven op de
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laatste vragen, een hoog puntentotaal behalen is daarentegen vrij groot. Vanzelfsprekend wordt de
correlatie tussen de restscore en de itemscore dan ook hoger naarmate er meer mensen vanwege
tijdsdruk uitvallen. Om een beter beeld te krijgen van het werkelijke onderscheidingsvermogen van
de afzonderlijke items, zijn deze scores gecorrigeerd door niet-ingevulde vragen als missing value
mee te nemen (zie hiervoor de kolom gecorrigeerde taalmeters 1F). De item-restcorrelaties geven
hierdoor alleen de relatie weer tussen de restscore en de itemscore van gemaakte vragen.
Wanneer gekeken wordt naar Tabel 4.5a dan valt op dat de correlaties van Taalmeter 1F versie 10
bijna allemaal boven de .35 liggen. Het onderscheidingsvermogen van deze items is dus goed.
Uitzonderingen hierop zijn opdracht 1 vraag 1, opdracht 1 vraag 2, opdracht 2 vraag 1 en opdracht 2
vraag 2. Hoewel deze waarden lager zijn dan de andere item-restcorrelaties, liggen de
correlatiecoëfficiënten van deze vragen allemaal boven de .19 en ook het onderscheidingsvermogen
van deze vragen is daarmee voldoende. Alle items van Taalmeter 1F versie 10 dragen dus op
positieve wijze bij aan de selectiefunctie van de Taalmeter. Wat betreft versie 02 blijkt uit Tabel 4.5b
dat de correlaties tussen de item- en restscores bijna allemaal boven de .20 liggen. De meeste vragen
maken dus voldoende tot zeer goed onderscheid tussen hoog- en laagscorende deelnemers en zijn in
dit opzicht goede vragen. Opdracht 5 vraag 1 vormt hierop, met een zeer lage item-restcorrelatie van
.06, een uitzondering. Deze opdracht maakt weinig tot geen onderscheid tussen hoger en lager
presterende deelnemers. Omdat er echter geen problemen zijn met de p-waarde van de betreffende
vraag, is dit gegeven op zich onvoldoende reden om dit item te verwijderen.
Tabel 4.5a: p-waarden en item-restcorrelaties van de verschillende items van Taalmeter 1F versie 10

Opdr 1 Vr1
Opdr 1 Vr 2
Opdr 1 Vr 3
Opdr 1 Vr 4
Opdr 2 Vr 1
Opdr 2 Vr 2
Opdr 2 Vr 3
Opdr 3
Opdr 4 Vr 1
Opdr 4 Vr 2
Opdr 4 Vr 3
Opdr 4 Vr 4
Opdr 5 Vr 1
Opdr 5 Vr 2
Opdr 5 Vr 3

Antwoordopties
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
3 (.68)
3 (.68)
3 (.68)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
3 (.68)

Gemaakte
Taalmeters 1F
p-waarde Item-rest
correlatie
.85
.23
.81
.20
.77
.59
.83
.40
.47
.36
.74
.27
.84
.59
.73
.83
.77
.81
.72
.73
.73
.79
.76
.79
.69
.75
.61
.66
.65
.75

Gecorrigeerde
Taalmeters 1F
p-waarde Item-rest
correlatie
.85
.23
.82
.19
.77
.58
.84
.35
.48
.34
.76
.22
.87
.51
.82
.74
.96
.48
.89
.43
.91
.48
.96
.38
.90
.45
.81
.34
.89
.46

Afgemaakte
Taalmeters 1F
p-waarde Item-rest
correlatie
.88
.36
.85
.32
.90
.48
.88
.45
.57
.23
.76
.45
.91
.62
.89
.70
.97
.58
.91
.47
.93
.54
.96
.43
.90
.46
.82
.33
.89
.46

35

Tabel 4.5b: p-waarden en item-restcorrelaties van de verschillende items van Taalmeter 1F versie 02

Opdr 1 Vr1
Opdr 1 Vr 2
Opdr 1 Vr 3
Opdr 1 Vr 4
Opdr 2 Vr 1
Opdr 2 Vr 2
Opdr 2 Vr 3
Opdr 3
Opdr 4 Vr 1
Opdr 4 Vr 2
Opdr 4 Vr 3
Opdr 4 Vr 4
Opdr 5 Vr 1
Opdr 5 Vr 2
Opdr 5 Vr 3

Antwoordopties
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
3 (.68)
3 (.68)
3 (.68)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
2 (.75)
4 (.62)

Gemaakte
Taalmeters 1F
p-waarde Item-rest
correlatie
.76
.31
.61
.26
.82
.23
.73
.26
.81
.25
.64
.35
.66
.44
.45
.34
.72
.56
.79
.67
.77
.59
.80
.63
.67
.39
.64
.47
.76
.66

Gecorrigeerde
Taalmeters 1F
p-waarde Item-rest
correlatie
.76
.31
.61
.26
.81
.23
.73
.26
.83
.20
.67
.27
.71
.34
.50
.18
.83
.34
.91
.45
.90
.29
.94
.33
.79
.06
.77
.20
.94
.39

Afgemaakte
Taalmeters 1F
p-waarde Item-rest
correlatie
.81
.25
.66
.23
.85
.18
.78
.19
.85
.19
.73
.18
.77
.24
.52
.19
.84
.32
.92
.47
.89
.32
.94
.36
.80
.04
.77
.20
.94
.39

4.2.6 Conclusies en aanbevelingen
Hoewel de resultaten uit deze steekproef alleen informatie verschaffen over deze twee specifieke
groepen deelnemers en het dus geen absolute indicatoren zijn voor de kwaliteit van de items, waren
de groepen deelnemers voor beide versies voldoende groot om nauwkeurig te kunnen voorspellen
hoe de items van Taalmeter 1F versie 02 en versie 10 zich in de totale populatie zullen gedragen.
De betrouwbaarheid van Taalmeter 1F is op dit moment onvoldoende (versie 02; α = .525) tot matig
(versie 10; α = .721). Dit is te laag om doorslaggevende beslissingen op te baseren, aangezien er op
dit moment te veel onjuiste zak-/slaagbeslissingen zullen worden genomen. De nu discutabele
betrouwbaarheid van de schaal is echter gemakkelijk te verhogen door opdracht 3 uit de dataset te
elimineren. Op die manier kan Cronbach’s Alpha worden verhoogd naar respectievelijk .877 en .889,
waarmee een zeer goede interne consistentie zal worden bereikt. Het verwijderen van vragen kan
afbreuk doen aan de representativiteit van een meetinstrument wanneer eliminatie ervoor zorgt dat
bepaalde onderwerpen niet langer door de toets vertegenwoordigd worden. Bij opdracht 3, waarbij
tien woorden naar de juiste plaats in een tekst moeten worden gesleept, is dit echter niet het geval.
Omdat hier voornamelijk vocabulairekennis wordt gemeten en dit indirect ook wordt getoetst
binnen de andere opdrachten, zal de representativiteit van het instrument bij eliminatie van de
betreffende opdracht niet in het gedrang komen. Daarnaast zijn de antwoordopties bij deze vraag
onderling afhankelijk, wat niet het geval zou moeten zijn. Om deze redenen is het verwijderen van
opdracht 3 uit Taalmeter 1F aan te raden. Bijkomend voordeel is dat bij eliminatie van deze opdracht
de Taalmeter in lengte zal afnemen. Verwijdering van opdracht 3 zal daarmee niet alleen aanzienlijk
de kwaliteit van het instrument verhogen, maar tevens de duur van de screening verkorten.
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Hoewel is gebleken dat deelnemers die niet in Nederland op de basisschool hebben gezeten en dus
waarschijnlijk van niet-Nederlandse afkomst zijn, gemiddeld lagere totaalscores behalen dan
deelnemers die hier wel primair onderwijs hebben gevolgd, is Taalmeter 1F gezien de mate van
betrouwbaarheid voor beide groepen deelnemers inzetbaar. Hoewel de Alpha-niveaus op dit
moment voor beide groepen deelnemers en beide versies te laag zijn om doorslaggevende
beslissingen op te baseren, zijn deze te verhogen naar voldoende grote waarden door opdracht 3 uit
de dataset te verwijderderen. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met een mogelijk verschil
in de aard van het geconstateerde probleem. Bij deelnemers van wie het Nederlands de moedertaal
is en bij wie de mondelinge communicatie in het Nederlands vloeiend verloopt, zal een lage score op
Taalmeter 1F vooral een indicatie zijn voor een alfabetiseringsprobleem. Bij deelnemers van nietNederlandse afkomst zal een lage score op de Taalmeter vaker een indicatie zijn van een lage
beheersing van de tweede taal in het algemeen. In principe kan het instrument worden ingezet om
beide taalproblemen aan het licht te brengen. Beide groepen deelnemers zullen echter gebaat zijn bij
een verschillend vervolgtraject, wat het belang van nadere diagnostiek onderstreept.
Het onderscheidingsvermogen van de meeste items van versie 02 en versie 10 was voldoende tot
goed en het overgrote deel van de items draagt dan ook op positieve wijze bij aan de selectiefunctie
van deze summatieve toets. Het enige item dat met een zeer lage item-restcorrelatie vrijwel niet
bijdroeg aan de schaal was opdracht 5, vraag 1 van Taalmeter 1F versie 02. Omdat er geen
problemen waren met de p-waarde, is verwijdering van deze vraag echter niet noodzakelijk. Over het
algemeen waren de p-waarden van de items vrij hoog wat indiceert dat er veel makkelijke vragen in
Taalmeter 1F zijn opgenomen. Dit geldt vooral voor de items van opdracht 4 waarbij de juiste zin bij
een afbeelding moet worden aangeklikt. Aangezien het onderscheidingsvermogen van deze vragen
goed is, hoeft dit echter geen probleem te zijn. Daarbij zal het plafondeffect dat door de lage
moeilijkheidsgraad van de vragen ontstaat, waarschijnlijk worden ondervangen door de invoering
van Taalmeter 2F. Binnen de verschillende versies bestaat er dus geen probleem met het niveau van
de verschillende vragen.
Dat ligt anders wanneer we beide versies met elkaar vergelijken. Aangezien de grensscore voor
iedere versie op 20 punten ligt, zouden deze versies van vergelijkbaar niveau moeten zijn. Het feit
dat 62,44% voor versie 10 een indicatie voor een leesniveau boven 1F heeft gekregen, terwijl dit voor
versie 02 maar 37,80% was, maakt het aannemelijk dat er een groot niveauverschil tussen beide
versies bestaat. Zeker wanneer we hierbij in beschouwing nemen dat de groep deelnemers van
versie 02 en versie 10 gelijk aan elkaar waren, behalve wat betreft het wel of niet hebben gevolgd
van het primair onderwijs in Nederland. Hoewel voor beide versies gold dat mensen die niet in
Nederland de basisschool hebben gevolgd, lagere totaalscores behaalden dan mensen die dit wel
hebben gedaan, zaten er in de groep deelnemers van versie 02 meer mensen die primair onderwijs in
het buitenland hebben gevolgd. Dit maakt het gevonden verschil tussen totaalscores op beide versies
nog zorgelijker. Bij vergelijking van de p-waarden van beide versies, bleek dit verschil vooral het
resultaat te zijn van een niveauverschil tussen de twee versies van opdracht 3. Naast de stijging in
betrouwbaarheid die eliminatie van opdracht 3 veroorzaakt, is het dus ook vanwege het
niveauverschil aan te raden om deze opdracht uit het instrument te verwijderen.
Het niveauverschil tussen beide versies is zorgelijk, gezien de statische cesuur. Het is dan ook aan te
raden om het niveau van meerdere versies nog eens nader in beschouwing te nemen in een
vergelijkbare analyse. Een betere optie zou zijn toetssamenstelling door middel van Item Response
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Theory (IRT) waarbij de moeilijkheid van iedere toets bepaald wordt op basis van de moeilijkheid van
de geselecteerde items. De cesuur wordt daarmee dynamisch en afhankelijk van de willekeurig
geselecteerde items uit de verschillende databanken voor toetsvragen.
4.3 De psychometrische kwaliteit van Taalmeter 2F
4.3.1 Materialen
Aangezien het ook bij Taalmeter 2F niet mogelijk was om alle twintig versies bij de analyse te
betrekken, is ervoor gekozen om de betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren voor de drie versies die
in de periode voorafgaand aan april 2015 online hebben gestaan, zie voor een overzicht Tabel 4.6.
Aangezien niet alle opdrachten, in tegenstelling tot bij Taalmeter 1F, van eenzelfde versie afkomstig
zijn, zullen deze drie versies in het vervolg worden aangeduid als versie A, B en C. Hoewel de
resultaten van deze analyse alleen informatie geven over deze specifieke versies is het de
verwachting dat gezien de willekeur van de gekozen versies, de resultaten representatief zullen zijn
voor de andere versies van Taalmeter 2F.
Tabel 4.6: Versies en opdrachten meegenomen in de analyse van Taalmeter 2F

Versie A
Versie B
Versie C

Opdracht 1
Versie 01
Versie 02
Versie 17

Opdracht 2
Versie 01
Versie 02
Versie 17

Opdracht 3
Versie 01
Versie 04
Versie 17

# Afgenomen
218
195
356

4.3.2 Deelnemers
In deze analyse zijn de Taalmeters meegenomen die zijn afgenomen tussen 20 oktober 2014 en 13
april 2015. Na verwijdering van de deelnemers die meer dan 3SD boven of onder gemiddeld
scoorden (n=19), bleven er 769 gemaakte Taalmeters over verdeeld over versie A (n=218), versie B
(n=195) en versie C (n=356). Van de deelnemers die versie A hebben gemaakt, waren er 119 man en
99 vrouw. Zij hadden bij de afname van de Taalmeter 2F een gemiddelde leeftijd van 34,08 jaar
(SD=12,82). De groep deelnemers die versie B heeft gemaakt bestond uit 93 mannen en 102
vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 27,19 jaar (SD=11,41). De laatste groep, die versie C van
de Taalmeter heeft gemaakt, bestond uit 97 mannen en 259 vrouwen. Zij hadden bij afname een
gemiddelde leeftijd van 24,09 jaar (SD=12.01).
De Taalmeters 2F zijn verspreid over Nederland afgenomen in de provincies Zuid-Holland (n=455),
Brabant (n=95), Utrecht (n=73), Drenthe (n=56), Friesland (n=44), Overijssel (n=27), Groningen,
(n=12), Gelderland (n=6) en Noord-Holland (n=1). De organisaties die de Taalmeter 2F afnamen zijn
weergegeven in Tabel 4.7. Ruim de helft (55,9%) van de Taalmeters 2F die in deze analyse zijn
meegenomen, zijn afgenomen door organisaties in de educatieve sector. Daarnaast zijn er veel
Taalmeters 2F afgenomen door verschillende afdelingen van de gemeente zoals de wwb of szw
(25,5%) en door re-integratiebedrijven (13,4%). Vergeleken met de Taalmeter 1F (zie paragraaf 4.2.2)
wordt Taalmeter 2F aanzienlijk vaker door opleidingscentra ingezet.
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Tabel 4.7: Organisaties die de Taalmeter 2F hebben afgenomen

Versie A
Versie B
Versie C
Totaal

Educatie
66 (30,3%)
104 (53,3%)
260 (73,0%)
430 (55,9%)

Re-integratie
54 (24,8%)
44 (22,6%)
5 (1,4%)
103 (13,4%)

Gemeenten
81 (37,2%)
41 (21,0%)
74 (20,8%)
196 (25,5%)

Overig
17 (7,8%)
6 (3,1%)
17 (4,8%)
40 (5,2%)

Van de deelnemers zijn geen gegevens ter beschikking over het geboorteland, de moedertaal of de
thuistaal. Wel is bekend of de deelnemers al dan niet in Nederland op de basisschool hebben
gezeten. Van de deelnemers van versie A, B en C gaf respectievelijk 89%, 91% en 96% aan dat zij in
Nederland primair onderwijs hebben gevolgd. In totaal betreft dit 713 van de 769 deelnemers van
wie waarschijnlijk is dat zij in Nederland geboren zijn. De overige 11%, 9% en 4% van de participanten
heeft niet in Nederland op de basisschool gezeten. Het lijkt daarmee aannemelijk dat deze in totaal
56 deelnemers pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen.
Het opleidingsniveau van de deelnemers van Taalmeter 2F versie A, B en C is weergegeven in Tabel
4.8. Er is een grote variatie zichtbaar wat betreft opleidingsachtergrond, hoewel het aantal
deelnemers dat nooit op school heeft gezeten of slechts de basisschool heeft doorlopen (n=30),
betrekkelijk gering is.
Tabel 4.8: Opleidingsniveau van de deelnemers van Taalmeter 2F versie A, versie B en versie C
(1=nooit, enkele jaren; 2=primair onderwijs; 3=praktijkonderwijs of speciaal vo; 4=vmbo; 5=mbo
niveau 1-2; 6=mbo niveau 3-4; 7=anders)

Versie A
Versie B
Versie C
Totaal

1
2
(0,9%)
4
(2,1%)
3
(0,8%)
9
(1,2%)

2
10
(4,6%)
8
(4,1%)
3
(0,8%)
21
(2,7%)

3
5
(2,3%)
9
(4,6%)
5
(1,4%)
19
(2,5%)

4
63
(28,9%)
57
(29,2%)
168
(47,2%)
288
(37,5%)

5
54
(24,8%)
50
(25,6%)
70
(19,7%)
174
(22,6%)

6
43
(19,7%)
46
(23,6%)
67
(18,8%)
156
(20,3%)

7
41
(18,8%)
21
(10,8%)
40
(11,2%)
102
(13,3%)

De deelnemersgroepen in vergelijkend perspectief
Om na te gaan of er verschillen tussen de deelnemersgroepen bestaan, zijn de drie groepen met
elkaar vergeleken wat betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en het wel of niet volgen van
primair onderwijs in Nederland. Om te onderzoeken of er een verschil in leeftijd tussen de drie
deelnemersgroepen bestaat, is een one-way between subjects ANOVA met Bonferroni correctie
uitgevoerd. Hieruit bleek dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers uit versie A, B en C significant
van elkaar verschilt, F(2,766)=46,38, p=.000. De deelnemers van versie A (M=34.08, SD=12.82) bleken
gemiddeld significant ouder te zijn dan de deelnemers van versie B (M=27.19, SD=11.41) en de
deelnemers van versie C (M=24.09, SD=12.01). De deelnemers van versie B bleken gemiddeld ouder
te zijn dan de deelnemers van versie C. Ook wat betreft geslacht bleek er uit een chi-square analyse
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een significant verschil tussen de deelnemers van de verschillende groepen, X2 (2) = 48,18, p=.000.
Van de deelnemers die versie C maakten, was 72,8% vrouw ten opzichte van 52,3% bij versie B en
45,4% bij versie A. Hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau van de deelnemers. Een chi-square
analyse toonde een significant verschil tussen de drie groepen X2 (12) = 43,71, p=.000. Uit Tabel 4.8
blijkt Taalmeter 2F versie C vaker te zijn ingezet bij deelnemers die het vmbo als hoogst behaalde
opleiding hebben afgerond dan dat dit het geval was bij versie A of versie B. Ook wat betreft het wel
of niet volgen van primair onderwijs in Nederland blijken de groepen niet aan elkaar gelijk te zijn, X2
(2) = 12,17, p=.002. Respectievelijk zat 89%, 91% en 96% van de deelnemers van versie A, B en C in
Nederland op de basisschool.
De drie deelnemersgroepen van Taalmeter 2F versie A, versie B en versie C verschillen van elkaar wat
betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en het wel of niet volgen van primair onderwijs in
Nederland. Dit maakt het lastig om de verschillende versies wat betreft moeilijkheidsgraad met
elkaar te vergelijken. Een mogelijke verklaring voor de gevonden verschillen is het feit dat er steeds
meer Taalmeters worden afgenomen door organisaties binnen de educatieve sector. Bij versie A
betrof dit slechts 30,3% van de afgenomen Taalmeters, bij versie B 53,3% en bij versie C zelfs 73,0%
(zie hiervoor Tabel 4.7). Deze stijging is wellicht een gevolg van het feit dat Taalmeter 2F ten tijde van
de externe validering nog maar kort op de markt was en hierdoor niet van meet af aan een vast
onderdeel van het toetsinsrumentarium van organisaties vormde.
4.3.3 Beschrijvende analyse
De gemiddelde scores die de deelnemers van de verschillende versies behaalden, zijn weergegeven
in Tabel 4.9. Gemiddeld scoorden de 769 deelnemers 18,23 (SD=3.69) punten, wat iets onder de zak/slaaggrens van 19 punten ligt. Wordt echter gekeken naar het aantal deelnemers dat de indicatie
van een leesniveau op of boven niveau 2F krijgt, dan blijken dit er 424 te zijn, oftewel 55.14% van de
totale groep. De overige 345 deelnemers kregen te horen dat zij lezen op een niveau lager dan 2F.
Een one-way ANOVA toont een significant verschil tussen de gemiddelde scores die op de
verschillende versies worden behaald, F(3,765)=11,47, p=.000. Een Bonferroni-correctie laat zien dat
de deelnemers op versie C gemiddeld hogere scores behalen dan de deelnemers die versie A of
versie B onder ogen kregen. Tussen versie A en B werden geen significante verschillen gevonden.
Omdat ook de deelnemersgroepen verschillend bleken te zijn (zie hiervoor paragraaf 4.3.2), is het
lastig om op basis hiervan conclusies te trekken over de moeilijkheidsgraad van de verschillende
versies.
Tabel 4.9: Gemiddelde toetsscores en slagingspercentages van Taalmeter 2F versie A, B en C

Versie A
Versie B
Versie C
Totaal

N
218
195
356
769

M
17.18
17.80
19.10
18.23

SD
3.78
3.91
3.30
3.69

N niveau 2F
100
97
227
424

% niveau 2F
45.87
49.74
63.76
55.14

In Figuur 4.3 is de verdeling van de totaalscores op Taalmeter 2F weergegeven, waarbij de scores
voor de verschillende versies zijn samengenomen. Hieruit blijkt dat er sprake is van een normale
verdeling met een piek rond de 20 punten. Van de 769 deelnemers behaalden er 24, oftewel 3% de
maximale score van 24 punten. Er blijkt bij de Taalmeter 2F dus geen sprake te zijn van een
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plafondeffect. Na eliminatie van de deelnemers die meer dan 3SD onder gemiddeld scoorden, bleven
er nog zeven deelnemers (0.9%) over die een puntentotaal behaalden onder kans (<7.83 punten).
Een vloereffect is bij de afname van Taalmeter 2F dus eveneens afwezig.
Figuur 4.3: De verdeling van de totaalscores op Taalmeter 2F (versie A, B en C), n=769

Vanwege de tijdslimiet heeft niet iedere deelnemer alle vragen kunnen beantwoorden. In totaal is bij
97 deelnemers, oftewel 12,61% van het totaal, de Taalmeter 2F voortijdig afgesloten. In Figuur 4.4 is
te zien dat deze uitval zich pas voordeed vanaf opdracht 2. Er is geen enkele deelnemer die
onvoldoende tijd had om de eerste opdracht van de Taalmeter te doorlopen. Zoals blijkt uit de figuur
zijn er verschillen tussen de uitval bij de verschillende versies. Waar bij versie A en versie B geleidelijk
meer deelnemers uitvallen, vallen er bij versie C vooral deelnemers uit bij de laatste vraag.

Figuur 4.4: Percentage missing values per vraag in versie A, B en C
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4.3.4 Betrouwbaarheidsanalyse
Cronbach’s Alpha van Taalmeter 2F versie A is .728. De interne consistentie van de uit 19 vraagitems
bestaande schaal is op dit moment dus redelijk. Cronbach’s Alpha kan verhoogd worden naar .752
door vraag 8 van opdracht 1 uit de schaal te verwijderen. Het verdient daarmee de aanbeveling dit
item nog eens kritisch te bekijken en te verbeteren. Ook opdracht 2 en vraag 3 van opdracht 1
dragen niet op positieve wijze bij aan de interne consistentie van de schaal. Voor beide opdrachten
geldt dat eliminatie van de vraag leidt tot een (minimale) verhoging van Cronbach’s Alpha naar .730.
Voor Taalmeter 2F versie B geldt dat de betrouwbaarheid met een Cronbach’s Alpha van .717 niet
bijzonder hoog, maar wel acceptabel is. Van de 19 vraagitems zijn er vier waarbij eliminatie leidt tot
een minimale verhoging van de betrouwbaarheid. Dit betreft vraag 2, vraag 5 en vraag 7 van
opdracht 1 waarmee Cronbach’s Alpha kan worden verhoogd naar respectievelijk .722, .720 en .719
en vraag 7 van opdracht 3 wat leidt tot een verhoging van Cronbach’s Alpha naar .721. Echter zijn
deze verschillen dermate klein, dat eliminatie van deze vragen weinig zal bijdragen aan de
betrouwbaarheid van het instrument. Versie C van Taalmeter 2F kent op dit moment met een Alpha
van .649 de minst acceptabele betrouwbaarheid. Alle items, met uitzondering van opdracht 1 vraag
10, dragen op positieve wijze bij aan de interne consistentie van de schaal en verhoging van de
betrouwbaarheid is dus niet eenvoudig te realiseren. Eliminatie van opdracht 1 vraag 10 leidt tot een
Alpha van .651. Hoewel de betrouwbaarheid van de screening ook met deze aanpassing
onvoldoende blijft, verdient het aanbeveling om deze vraag nog eens kritisch te bekijken.
Opdracht 2 draagt over het algemeen op positieve wijze bij aan de betrouwbaarheid van Taalmeter
2F. Dit is opvallend, aangezien een vergelijkbare opdracht bij Taalmeter 1F (opdracht 3) de
betrouwbaarheid van dat instrument aanzienlijk verlaagde. Het lijkt er dus op dat dit type opdracht
beter aansluit bij de over het algemeen hoger opgeleide deelnemers van Taalmeter 2F, dan bij de
deelnemers van Taalmeter 1F.
De betrouwbaarheid voor deelnemers die niet op een Nederlandse basisschool hebben gezeten
Taalmeter 2F is in eerste instantie bedoeld voor mensen die met het Nederlands zijn opgegroeid,
maar wordt tevens ingezet voor de screening van deelnemers die niet in Nederland op de basisschool
hebben gezeten en van wie dus mag worden aangenomen dat zij pas op latere leeftijd met het
Nederlands in aanraking zijn gekomen. Hoewel deze laatste groep aanzienlijk kleiner is dan de eerste,
is het interessant om na te gaan of de Taalmeter 2F ook voor deze groep deelnemers betrouwbaar is.
In Tabel 4.10 is de betrouwbaarheid van Taalmeter 2F versie A, B en C voor beide
deelnemersgroepen weergegeven. Een vergelijking laat zien dat de Taalmeter betrouwbaardere
gegevens oplevert voor de deelnemers die primair onderwijs in het buitenland hebben gevolgd dan
voor deelnemers die in Nederland op de basisschool hebben gezeten. Wat de betrouwbaarheid
betreft, kan het instrument dus ook voor deze groep deelnemers worden ingezet. Echter moet men
er rekening mee houden dat de betrouwbaarheid slechts een psychometrisch construct betreft wat
betekent dat een goede betrouwbaarheid voor allochtone deelnemers niet betekent dat het hiermee
een valide keuze is om het instrument voor screening van deze doelgroep in te zetten.
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Tabel 4.10: De betrouwbaarheid van Taalmeter 2F versie A, versie B en versie C voor verschillende
deelnemersgroepen
Alle deelnemers
Versie A
Versie B
Versie C

.728 (n=218)
.717 (n=195)
.649 (n=356)

Deelnemers basisschool
Nederland
.677 (n=193)
.682 (n=178)
.643 (n=342)

Deelnemers basisschool
buitenland
.679 (n=25)
.777 (n=17)
.720 (n=14)

4.3.5 Item-analyse
De vraagmoeilijkheid
Om de moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke items te na te gaan, is voor ieder item van Taalmeter
2F versie A, B en C de p-waarde berekend, zie hiervoor de kolom gemaakte Taalmeters 2F in Tabel
4.11. Bij versie C van Taalmeter 2F kon voor een tweetal vragen geen p-waarde worden berekend.
Omdat de scores voor opdracht 1 vraag 10 wegens een technische fout in het programma werden
opgeteld bij opdracht 2.
Om de moeilijkheidsgraad van de items te bepalen, is het wederom nodig om de p-waarden met een
norm te vergelijken. Items met een p-waarde in het midden tussen de kansscore en de
maximumscore maken immers het scherpste onderscheid tussen goede en minder goede
kandidaten. In Tabel 4.11 is deze norm voor ieder item weergegeven, samen met het aantal
antwoordopties waaruit een deelnemer kan kiezen. Bij opdracht 2, waar een deelnemer uit acht
woorden er zes moet selecteren en op de juiste plaats in een tekst moet invullen, is gezien de
onderlinge afhankelijkheid van de antwoordopties geen norm te bepalen.
Net als bij Taalmeter 1F geldt dat wanneer deze waarden worden berekend op basis van alle
gemaakte Taalmeters, de p-waarden tegen het einde van de toets dalen omdat er dan deelnemers
vanwege de tijdslimiet uitvallen. Aangezien niet-ingevulde vragen fout worden gerekend, zal dit de
resultaten vertekenen. Om beter inzicht te krijgen in de vraagmoeilijkheid van de afzonderlijke items,
zijn de waarden gecorrigeerd (zie hiervoor de kolom gecorrigeerde taalmeters 2F). Niet ingevulde
vragen, die tijdens de screening fout worden gerekend, zijn hier als missing value meegenomen
waardoor de p-waarden alleen zijn berekend op basis van de gemaakte vragen.
Wanneer de p-waarden van de gecorrigeerde scores van Taalmeter 2F versie A met deze normen
worden vergeleken, valt op dat er grote verschillen zijn tussen de items wat betreft
moeilijkheidsgraad. Er zijn vier items met een p-waarde van meer dan .20 boven de gestelde norm.
Deze items, te weten opdracht 1 vraag 3, opdracht 1 vraag 5, opdracht 1 vraag 9 en opdracht 3 vraag
6, zijn voor de betreffende deelnemersgroep dus betrekkelijk eenvoudige vragen die door de
meesten van hen goed worden beantwoord. Daarentegen hebben vier andere items, te weten
opdracht 1 vraag 8, opdracht 3 vraag 1, opdracht 3 vraag 2 en opdracht 3 vraag 8 p-waarden van
meer dan .20 onder de gestelde norm. Deze opdrachten worden betrekkelijk slecht gemaakt door de
deelnemers. Bij versie B van Taalmeter 2F is de spreiding in moeilijkheidsgraad minder groot dan bij
versie A. Opdracht 1 vraag 8 en opdracht 3 vraag 7 zijn met p-waarden van respectievelijk .46 en .31
uitschieters. Een vergelijking met de norm van .68 voor een item met drie antwoordopties, laat zien
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dat deze vragen aanzienlijk moeilijker zijn dan de andere items uit deze versie van de Taalmeter. De
overige items kennen alle een p-waarde van minder dan .20 boven of onder de voor dat item
gestelde norm. Op de items van versie C uit Taalmeter 2F wordt weer anders gescoord. Ook hier
blijken vier uitschieters te zijn, te weten opdracht 1 vraag 8 en 9 en opdracht 3 vraag 2 en 3, maar dit
keer betreft het alleen gemakkelijke vragen met een p-waarde van meer dan .20 boven de norm.
Doordat niet alle deelnemers voldoende tijd hebben om de 24 vragen te beantwoorden, wordt de
groep deelnemers waarvan de scores zijn meegenomen steeds kleiner naarmate de toets vordert. Dit
maakt dat de samenstelling van de groep deelnemers bij het laatste item van Taalmeter 2F, kleiner is
dan bij het eerste item. Om de moeilijkheidsgraad van individuele items beter met elkaar te kunnen
vergelijken, is hierom tevens gekeken naar de scores die behaald zijn door de deelnemers die erin
slaagden de Taalmeter binnen de beschikbare tijd te doorlopen (zie hiervoor de kolom afgemaakte
taalmeters 2F). Het gaat hier dus om een subset van het totale aantal deelnemers, met als voordeel
dat de groep deelnemers waarvan de resultaten worden meegenomen voor alle items gelijk is. De
relatieve, onderlinge moeilijkheidsgraad is hierdoor beter met elkaar te vergelijken, echter is het
aannemelijk dat de gemiddelde score van deze subgroep hoger ligt dan van alle deelnemers samen,
aangezien de langzaamste lezers zijn afgevallen. Wanneer de p-waarden van de afgemaakte
Taalmeters en de gecorrigeerde Taalmeters met elkaar worden vergeleken, valt op dat dezelfde
items relatief moeilijk of juist relatief gemakkelijk te beantwoorden blijken te zijn. Dit is anders dan
het geval was bij Taalmeter 1F en de verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat bij
Taalmeter 2F minder deelnemers onvoldoende tijd bleken te hebben voor het doorlopen van de
gehele toets.
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Tabel 4.11: p-waarden en item-restcorrelaties van de verschillende items van Taalmeter 2F versie A,
versie B en versie C.

Antwoordopties (norm)
Opdr 1 Vr 1
3 (.68)
Opdr 1 Vr 2
3 (.68)
Opdr 1 Vr 3
2 (.75)
Opdr 1 Vr 4
2 (.75)
Opdr 1 Vr 5
2 (.75)
Opdr 1 Vr 6
2 (.75)
Opdr 1 Vr 7
4 (.63)
Opdr 1 Vr 8
3 (.68)
Opdr 1 Vr 9
3 (.68)
Opdr 1 Vr 10
3 (.68)
Opdr 2
Opdr 3 Vr 1
3 (.68)
Opdr 3 Vr 2
3 (.68)
Opdr 3 Vr 3
2 (.75)
Opdr 3 Vr 4
2 (.75)
Opdr 3 Vr 5
2 (.75)
Opdr 3 Vr 6
3 (.68)
Opdr 3 Vr 7
3 (.68)
Opdr 3 Vr 8
3 (.68)
a) Taalmeter 2F, versie A

Gemaakte
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.83
.23
.78
.25
.96
.05
.64
.29
.97
.11
.61
.35
.78
.26
.30
-.14
.92
.36
.74
.32
.80
.40
.31
.16
.66
.39
.46
.42
.77
.50
.80
.38
.82
.52
.69
.56
.36
.52

Gecorrigeerde
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.83
.20
.78
.29
.96
.06
.64
.31
.97
.16
.61
.34
.78
.24
.30
-.12
.92
.40
.74
.30
.80
.35
.32
.13
.69
.33
.49
.38
.83
.37
.88
.09
.91
.33
.79
.42
.42
.48

Afgemaakte
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.85
.20
.80
.27
.96
.06
.66
.31
.97
.16
.63
.34
.79
.24
.30
-.12
.93
.40
.78
.30
.82
.35
.33
.13
.73
.33
.51
.38
.84
.37
.88
.09
.92
.33
.80
.42
.42
.48
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Antwoordopties (norm)
Opdr 1 Vr 1
3 (.68)
Opdr 1 Vr 2
3 (.68)
Opdr 1 Vr 3
2 (.75)
Opdr 1 Vr 4
2 (.75)
Opdr 1 Vr 5
2 (.75)
Opdr 1 Vr 6
2 (.75)
Opdr 1 Vr 7
4 (.63)
Opdr 1 Vr 8
3 (.68)
Opdr 1 Vr 9
3 (.68)
Opdr 1 Vr 10
3 (.68)
Opdr 2
Opdr 3 Vr 1
3 (.68)
Opdr 3 Vr 2
3 (.68)
Opdr 3 Vr 3
2 (.75)
Opdr 3 Vr 4
2 (.75)
Opdr 3 Vr 5
2 (.75)
Opdr 3 Vr 6
3 (.68)
Opdr 3 Vr 7
3 (.68)
Opdr 3 Vr 8
3 (.68)
b) Taalmeter 2F, versie B

Gemaakte
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.79
.56
.90
.93
.68
.86
.69
.45
.65
.78
.85
.68
.76
.80
.82
.68
.73
.28
.68

.37
.11
.26
.21
.13
.22
.14
.25
.31
.19
.48
.40
.46
.39
.58
.40
.46
.18
.41

Gecorrigeerde
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.79
.56
.90
.94
.69
.86
.70
.46
.65
.78
.85
.70
.80
.86
.87
.74
.82
.31
.79

.36
.08
.16
.18
.24
.26
.15
.29
.28
.17
.47
.33
.31
.17
.40
.24
.29
-.01
.23

Afgemaakte
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.82
.58
.92
.95
.67
.86
.71
.47
.69
.79
.87
.71
.81
.86
.89
.75
.82
.31
.79

.36
.08
.16
.18
.24
.26
.15
.29
.28
.17
.47
.33
.31
.17
.40
.24
.29
-.01
.23
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Antwoordopties (norm)
Opdr 1 Vr 1
3 (.68)
Opdr 1 Vr 2
3 (.68)
Opdr 1 Vr 3
2 (.75)
Opdr 1 Vr 4
2 (.75)
Opdr 1 Vr 5
2 (.75)
Opdr 1 Vr 6
2 (.75)
Opdr 1 Vr 7
4 (.63)
Opdr 1 Vr 8
3 (.68)
Opdr 1 Vr 9
3 (.68)
Opdr 1 Vr 10
3 (.68)
Opdr 2
Opdr 3 Vr 1
3 (.68)
Opdr 3 Vr 2
3 (.68)
Opdr 3 Vr 3
2 (.75)
Opdr 3 Vr 4
2 (.75)
Opdr 3 Vr 5
2 (.75)
Opdr 3 Vr 6
3 (.68)
Opdr 3 Vr 7
3 (.68)
Opdr 3 Vr 8
3 (.68)
c) Taalmeter 2F, versie C

Gemaakte
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.87
.69
.71
.77
.72
.78
.66
.90
.91
.85
.92
.93
.73
.65
.62
.66
.63

.15
.30
.22
.16
.18
.19
.14
.24
.22
.39
.30
.19
.37
.24
.37
.28
.26

Gecorrigeerde
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.87
.69
.71
.77
.72
.78
.66
.90
.91
.86
.95
.96
.76
.68
.65
.69
.71

.17
.31
.25
.19
.18
.21
.14
.19
.21
.32
.22
.04
.32
.16
.32
.22
.17

Afgemaakte
Taalmeters 2F
p-waarde Item-rest
correlatie
.86
.69
.71
.77
.72
.78
.67
.91
.92
.88
.95
.96
.76
.69
.65
.70
.71

.17
.31
.25
.19
.18
.21
.14
.19
.21
.32
.22
.04
.32
.16
.32
.22
.17

Het onderscheidingsvermogen
Om het onderscheidingsvermogen van de items van Taalmeter 2F nader te onderzoeken, is voor
iedere vraag de item-restcorrelatie berekend die de mate reflecteert waarin een item bijdraagt aan
de eindscore, zie hiervoor Tabel 4.11. Net als bij de p-waarden vallen er tegen het einde van de toets
deelnemers uit, wat de item-restcorrelaties vertekent. Ook hier zijn de scores daarom gecorrigeerd
door de gemiste items als missing value mee te nemen, in plaats van deze fout te rekenen (zie
hiervoor de kolom Gecorrigeerde Taalmeters 2F). De item-restcorrelaties geven hierdoor alleen de
relatie weer tussen de restscore en de itemscore van gemaakte vragen.
Net zoals het geval was bij de p-waarden, kon bij versie C vanwege een technische fout geen itemrestcorrelatie worden berekend voor opdracht 1 vraag 10 en voor opdracht 2 omdat de scores van
opdracht 1 vraag 10 bij de score van opdracht 2 werden opgeteld.
Uit Tabel 4.11a blijkt dat de meeste item-restcorrelaties van de items uit versie C boven de .15 liggen.
Het onderscheidingsvermogen van deze vragen is dus voldoende tot zeer goed. Onder deze items
waarbij de correlatiecoëfficiënt wijst op een goede selectiefunctie van de vraag, bevinden zich
opdracht 1 vraag 5, opdracht 1 vraag 9 en opdracht 3 vraag 3 die alle opvielen vanwege een
bijzonder hoge of juist lage p-waarde. Omdat deze vragen een goed onderscheid blijken te maken
tussen goede en minder goede lezers, is er geen noodzaak om aanpassingen aan deze items te doen.
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Item-restcorrelaties tussen de 0 en .15 kunnen beschouwd worden als slecht. Items met een
dergelijke correlatiecoëfficiënt, waaronder opdracht 1 vraag 3, opdracht 3 vraag 1 en opdracht 3
vraag 5 van versie A maken onvoldoende onderscheid tussen betere en minder goede deelnemers.
Deze items, waarvan twee van de drie tevens samengaan met een opvallende p-waarde, kunnen dus
zonder problemen uit de toets verwijderd worden. Hetzelfde geldt voor opdracht 1 vraag 8 die met
een negatieve p-waarde zeker geëlimineerd dient te worden. Slechtscorende deelnemers blijken
deze vraag immers vaker goed te beantwoorden dan de goedscorende deelnemers. Taalmeter 2F
versie B bevat een vergelijkbaar item, te weten opdracht 3 vraag 7. De negatieve item-restcorrelatie
gaat ook hier samen met een zeer hoge moeilijkheidsgraad en het verdient dus aanbeveling om dit
item nader te onderzoeken. Het andere item uit versie B dat weinig onderscheid maakt tussen goede
en minder goede deelnemers is opdracht 1 vraag 2. Omdat er echter geen problemen zijn met de pwaarde van deze vraag, is dit gegeven op zich onvoldoende reden om het item aan te passen of te
verwijderen. In versie C komen geen items voor met een negatieve item-restcorrelatie. Wel zijn de
correlatiecoëfficiënten van opdracht 1 vraag 7 en opdracht 3 vraag 3 dermate laag dat de opdrachten
van weinig toegevoegde waarde zijn. Zeker opdracht 3 vraag 3 dient nader onderzocht te worden,
gezien het feit dat slechts 4% van de deelnemers deze vraag foutief beantwoordde en de vraag dus
een zeer lage moeilijkheidsgraad kent.
4.3.6 Conclusies en aanbevelingen
Hoewel ook hier geldt dat de resultaten uit deze steekproef slechts informatie verschaffen over deze
drie specifieke groepen deelnemers en het dus geen absolute indicatoren zijn voor de kwaliteit van
de items, waren de groepen deelnemers voor alle drie de versies voldoende groot om te kunnen
voorspellen hoe de items van Taalmeter 2F versie A, B en C zich in de totale populatie zullen
gedragen. Daarbij dient echter wel te worden opgemerkt dat de deelnemersgroepen van deze drie
versies niet aan elkaar gelijk zijn wat betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of het wel of niet
volgen van primair onderwijs in Nederland. Omdat Taalmeter 2F recentelijk is gelanceerd en de
afname door verschillende type organisaties nog niet constant bleek te zijn, zijn verschillende versies
van de screening ingezet voor verschillende deelnemersgroepen. Dit maakt het lastig om de
verschillende versies wat betreft moeilijkheidsgraad of slagingspercentage met elkaar te vergelijken
en de onderlinge verschillen zijn dan ook niet onderzocht. Toch is deze vergelijking essentieel
aangezien de cesuur voor alle versies hetzelfde is en het verdient dan ook aanbeveling om in een
later stadium, wanneer er meer data beschikbaarzijn, verschillende versies van de Taalmeter 2F nog
eens nader in beschouwing te nemen. Mocht er dan sprake blijken te zijn van niveauverschillen
tussen de verschillende versies, kan er gekozen worden voor samenstelling middels de Item Response
Theory (IRT) waarbij de moeilijkheid van iedere toets bepaald wordt op basis van de moeilijkheid van
de geselecteerde items. De cesuur wordt daarmee dynamisch en afhankelijk van de willekeurig
geselecteerde items uit de verschillende databanken voor toetsvragen.
De betrouwbaarheid van Taalmeter 2F is op dit moment matig (versie C; α=.649) tot voldoende
(versie A; α=.728, versie B; α=.730). Zeker voor versie C geldt dat dit te laag is om doorslaggevende
beslissingen op te baseren, aangezien er op dit moment te veel onjuiste zak-/slaagbeslissingen zullen
worden genomen. Wellicht is dit het gevolg van het grote aantal makkelijke items die door meer dan
90% van de deelnemers correct werd beantwoord. Helaas is de discutabele betrouwbaarheid van de
schaal niet eenvoudig te verhogen. Eliminatie van opdracht 1 vraag 10 verhoogt Cronbach’s Alpha
naar .651, maar zelfs dan bereikt de betrouwbaarheid geen acceptabele waarde. Gezien deze matige
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interne consistentie is het aan te raden om ervoor te zorgen dat de zak-/slaaggrens niet te hoog ligt.
Gezien de grote gevolgen voor deelnemers is het voorkomen van false positives (ten onrechte de
indicatie onder 2F) in dit geval beter dan het voorkomen van false negatives (ten onrechte de
indicatie 2F). Daarbij blijft het belangrijk om de kwaliteit van de verschillende versies te blijven
monitoren en indien nodig aanpassingen te doen.
Hoewel Taalmeter 2F in veel mindere mate wordt ingezet onder deelnemers die niet in Nederland op
de basisschool hebben gezeten en dus hoogstwaarschijnlijk niet in Nederland geboren zijn dan het
geval was bij Taalmeter 1F, is ook gekeken naar de betrouwbaarheid van het instrument voor deze
groep deelnemers. Een vergelijking van Cronbach’s Alpha liet zien dat Taalmeter 2F gezien de
betrouwbaarheid zonder problemen kan worden ingezet voor deze groep deelnemers. Wel is het
essentieel om ook bij Taalmeter 2F verder te toetsen wanneer blijkt dat een deelnemer niet de
vaardigheden bezit om te lezen op niveau 2F. Mogelijk is er een verschil in de aard van het
geconstateerde probleem bij deelnemers van wie het Nederlands de moedertaal is en Nederlanders
bij wie dit niet het geval is. Bij de eerste groep zal een lage score op de Taalmeter 2F vooral een
indicatie zijn van een alfabetiseringsprobleem. Bij deelnemers van niet-Nederlandse afkomst kan een
lage score op de Taalmeter tevens een indicatie zijn van een lage beheersing van de tweede taal in
het algemeen. In principe kan het instrument worden ingezet om beide taalproblemen aan het licht
te brengen. Beide groepen deelnemers zullen echter gebaat zijn bij een verschillend vervolgtraject,
wat het belang van nadere toetsing opnieuw onderstreept.
Het onderscheidingsvermogen van de meeste items uit Taalmeter 2F versie A, B en C was voldoende
tot goed. Toch is er ook een aantal items dat vanwege zeer lage of zelfs negatieve itemrestcorrelaties niet op positieve wijze bijdraagt aan de selectiefunctie van de toets. In principe is deze
eigenschap alleen onvoldoende reden om de betreffende items uit de schaal te verwijderen. In de
meeste gevallen ging een opvallende item-restcorrelatie echter samen met een opvallend hoge of
lage p-waarde. In deze gevallen is het wel degelijk aan te raden om de items nader te onderzoeken.
Het gaat hierbij om opdracht 1 vraag 3, opdracht 1 vraag 8 en opdracht 3 vraag 1 van versie A, om
opdracht 3 vraag 7 van versie B en om opdracht 3 vraag 3 van versie C.
Van een tweetal items uit Taalmeter 2F versie C (te weten opdracht 1 vraag 10 en opdracht 2) werd
de score niet juist weergegeven in het outputbestand. Hoewel dit geen effect had op uiteindelijke
scores van de deelnemers, bemoeilijkt het de analyse van het instrument. Het is dan ook aan te
raden om hierop te controleren alvorens de andere beschikbare versies online te zetten.
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5 De externe validiteit van Taalmeter 1F en 2F
5.1 Inleiding
Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de Taalmeters te generaliseren zijn, is gekeken naar de
samenhang tussen deze instrumenten en twee vergelijkbare, maar reeds gevalideerde toetsen voor
leesvaardigheid. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van deze externe validering worden
beschreven. Allereerst zullen in paragraaf 4.2 de resultaten met betrekking tot Taalmeter 1F uiteen
worden gezet. Daarbij zal worden ingegaan op de methode waarna de resultaten en een conclusie
met aanbevelingen volgen. In paragraaf 4.3 zal vervolgens worden besproken in hoeverre Taalmeter
2F convergent valide is. Ook hier zullen achtereenvolgens de methode, de resultaten en de conclusie
met aanbevelingen worden gepresenteerd.

5.2 De externe validiteit van Taalmeter 1F
5.2.1 Methode
De deelnemers
Aan de externe validering hebben in totaal 34 mensen deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van
deze uit 20 vrouwen en 14 mannen bestaande groep, was 33,32 jaar (SD = 12,36). Van de deelnemers
hebben er 10 in Nederland op de basisschool gezeten, tegenover 24 deelnemers waarbij dit niet het
geval was. De opleidingsachtergrond van de deelnemers was wisselend. Vijf mensen hebben niet, of
slechts enkele jaren op de basisschool gezeten, vier mensen hebben alleen lager onderwijs gevolgd,
vier mensen hebben het vmbo afgerond, vier mensen het mbo niveau 1-2, acht mensen mbo niveau
3-4. De overige negen deelnemers gaven aan een andere dan de genoemde opleidingen te hebben
gevolgd.
Materialen
Om na te gaan in hoeverre Taalmeter 1F convergent valide is, is onderzocht wat de samenhang is
tussen dit instrument waarmee beoogd wordt leesvaardigheid in kaart te brengen en een valide
bevonden toets waarmee ditzelfde construct wordt gemeten. Daarbij is gezocht naar een toets
waarvan de toetsmatrijs zoveel mogelijk overeenkomt met die van Taalmeter 1F. De toets die
hiervoor in aanmerking kwam is een door de onderwijsinspectie goedgekeurde toets uit de Toolkit
Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) van Bureau ICE. Net zoals Taalmeter 1F is deze leestoets, die
eveneens toetst op niveau 1F, geschikt voor (jong)volwassenen van allochtone of autochtone
afkomst. Daarbij sluit deze toets inhoudelijk aan bij de beschrijving van teksten en opgaven zoals
deze in de Eindtermen ve zijn opgenomen.
De gebruikte TOA-toets bestond uit een twintigtal vragen waarvoor deelnemers 50 minuten de tijd
hadden. Omdat deelnemers met dyslexie bij de Taalmeter geen tijdsverlenging krijgen, is ervoor
gekozen om deze optie ook bij de TOA-toets niet te gebruiken. Voor de TOA-toets waren in totaal 20
punten te behalen (1 punt per goed beantwoorde vraag) en wanneer tenminste 16 punten werden
gescoord en een deelnemer dus 80% of meer van de vragen goed had beantwoord, kreeg hij of zij de
uitslag 1F.

50

Procedure
De toetsen zijn door alle deelnemers onder gelijke omstandigheden afgenomen. Bij beide toetsen,
die online werden afgenomen, werd een korte uitleg gegeven over de tijdsduur, het aantal vragen en
het wel of niet hebben van de mogelijkheid om terug te gaan naar een vorige vraag. Om volgordeeffecten te voorkomen is de volgorde waarin beide toetsen werden afgenomen gerandomiseerd. Zo
heeft de helft van de deelnemers eerst Taalmeter 1F gemaakt, terwijl de andere helft van de
deelnemers met de TOA-toets is gestart. Voor deze analyse stonden alle versies van alle opdrachten
online. Voor iedere deelnemer is dus willekeurig een combinatie van opdrachten samengesteld.
Voorafgaand aan het maken van de toetsen hebben alle deelnemers een formulier ondertekend
waarmee zij toestemming verleenden voor het gebruik van de onderzoeksresultaten (zie Bijlage 5).
5.2.2 Resultaten
Volgorde-effecten
Om te controleren voor volgorde-effecten is een Independent Samples T-test gedaan. Deze toets liet
zien dat de deelnemers uit de groep die eerst de Taalmeter heeft gemaakt (N = 17, M = 70.00, SD
=19.36 ), niet significant anders scoorden op de TOA-toets dan de groep deelnemers bij wie eerst de
TOA-toets is afgenomen (N = 17, M =65.29 , SD =14.41 ), t(32) = .804, p = n.s. Hetzelfde gold voor de
scores op de Taalmeter. Ook hier scoorden de deelnemers uit de groep die eerst de Taalmeter
hebben ingevuld (M = 14.65, SD = 5.00), niet afwijkend van de groep deelnemers die eerst de TOAtoets hebben gemaakt (M = 13.94 , SD = 6.75), t(32) = .347, p = n.s. De volgorde waarin de toetsen
werden aangeboden, bleek dus geen effect op de scores te hebben.
De relatie tussen de scores op de Taalmeter en de scores op de TOA-toets
Om na te gaan wat de relatie was tussen de scores die deelnemers behaalden op Taalmeter 1F en de
scores die zij behaalden op de TOA-toets, is de Pearson correlatie berekend. Hieruit bleek dat beide
scores een vrij hoge onderlinge correlatie vertonen, r = .753, p<.001. Omdat uit de
betrouwbaarheidsanalyse bleek dat het aan te raden is om opdracht 3 uit Taalmeter 1F te
elimineren, is een tweede Pearsoncorrelatie berekend tussen de scores op de TOA-toets en de scores
op Taalmeter 1F waarbij de punten van opdracht 3 van het totaal zijn afgetrokken. Deze keuze zorgt
voor een kleine verlaging in de onderlinge correlatie tussen beide scores, r = .611, p<.001.
Bij de TOA-toets voor leesvaardigheid worden de scores uitgesplitst in vier deelvaardigheden:
techniek en woordenschat, interpreteren, begrijpen en opzoeken. Om na te gaan of deze
deelvaardigheden voorspellend zijn voor de score op Taalmeter 1F is een Standaard Multipele
Lineaire Regressieanalyse uitgevoerd. In deze analyse zijn de deelvaardigheden techniek &
woordenschat en opzoeken niet meegenomen, omdat het hier geen intervalvariabelen betrof. De
vaardigheden interpreteren en begrijpen, constructen die gedekt werden door respectievelijk 8 en 10
vraagitems, waren dit wel. Daarbij waren deze variabelen normaal verdeeld, bevatten zij geen
uitbijters en was multicollineariteit, gezien de onderlinge correlatie van .388, afwezig. De resultaten
van de regressieanalyse toonden aan dat beide voorspellers samen 54% van de variantie verklaren
(R2 = .536, F(2) = 17.89, p<.001). Interpretatievaardigheden (β = .112, p<.01) voorspelden de score op
de Taalmeter, net zoals de vaardigheid Begrijpen (β = .132, p = .001) dit deed. De taalmeter 1F blijkt
dus in ongeveer gelijke mate met beide vaardigheden te associëren.
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Sensitiviteit en specificiteit van Taalmeter 1F
Om de waarde van Taalmeter 1F te beschrijven, is gekeken naar de sensitiviteit en de specificiteit van
het instrument. Met de sensitiviteit van Taalmeter 1F wordt het percentage van de deelnemers
bedoeld dat op de gevalideerde TOA-toets onder taalniveau 1F scoort en waarbij Taalmeter 1F
dezelfde indicatie geeft. De sensitiviteit van een meetinstrument is te berekenen door het aantal
echt positieven (hits) te delen door de som van deze echt positieven en het aantal fout negatieven
(misses). Het is dus een maat voor gevoeligheid van de test voor laaggeletterdheid. Met de
specificiteit van Taalmeter 1F wordt het percentage van de deelnemers bedoeld dat op basis van de
TOA-toets een indicatie van een leesniveau op of boven 1F krijgt en tevens bij de Taalmeter boven de
slagingsgrens scoort. De specificiteit van een meetinstrument is daarmee gelijk aan het aantal echt
negatieven (rejections) gedeeld door de som van deze echt negatieven en het aantal fout positieven
(false alarms). Hoe hoger de specificiteit van de Taalmeter, hoe groter de kans dat iemand die een
leesniveau van 1F of hoger heeft, deze indicatie ook krijgt na het maken van Taalmeter 1F. Beide
maten worden in de regel weergegeven in procenten door de uitkomsten met 100 te
vermenigvuldigen.
Zoals in Tabel 5.1 te zien is, geven de scores op de gevalideerde TOA-toets aan dat 24 van de 34
deelnemers een leesniveau lager dan 1F heeft. Bij 22 van deze deelnemers toont Taalmeter 1F
hetzelfde beeld, terwijl de score bij de andere twee deelnemers een taalniveau van 1F of hogerlaat
zien. Deze twee deelnemers krijgen door de Taalmeter dus een hoger leesniveau toebedeeld dan op
basis van de TOA-toets het geval is. 92% van de deelnemers die na het maken van de TOA-toets een
indicatie van een leesniveau onder 1F krijgt, krijgt dezelfde indicatie na het maken van de Taalmeter.
De kans dat iemand die een taalniveau onder 1F heeft er door de Taalmeter uitgehaald wordt, is
hiermee vrij groot en Taalmeter 1F blijkt dus een redelijk sensitief instrument.
Net als de sensitiviteit, is ook de specificiteit van de Taalmeter af te leiden uit Tabel 5.1. De scores op
de TOA-toets indiceren dat tien mensen een taalniveau van 1F of hoger hebben. Bij zes van deze
deelnemers geeft de score op de Taalmeter hetzelfde leesniveau aan. De andere vier deelnemers
scoren op de Taalmeter echter onder de 19 punten waardoor zij hier de indicatie laaggeletterd
krijgen. De specificiteit van de Taalmeter, oftewel het percentage terechte indicaties van
laaggeletterdheid onder de mensen die bij de gevalideerde TOA-toets als laaggeletterd uit de bus
komen, is 60%. Dit betekent dat bij Taalmeter 1F het aantal valse uitslagen van een leesniveau onder
1F vrij groot is.
Tabel 5.1: De scores op Taalmeter 1F in relatie tot de scores op de gevalideerde TOA-toets voor
leesvaardigheid 1F.

Taalmeter 1F
taalniveau onder 1F
Taalmeter 1F
taalniveau van tenminste 1F
Totaal

TOA-toets
taalniveau onder 1F
22
hit
2
miss
24

TOA-toets
taalniveau van tenminste 1F
4
false alarm
6
rejection
10

Totaal
26
8
34
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Omdat het bij afname van Taalmeter 1F om grote aantallen deelnemers gaat, hebben kleine variaties
in de sensitiviteit en specificiteit grote gevolgen voor veel mensen. Op iedere 1000 deelnemers
worden nu 400 deelnemers onterecht als laaggeletterd bestempeld. Bij een aantal van hen zal
nadere toetsing tot andere conclusies leiden maar er zullen ook veel mensen een taaltraject ingaan
die een leesniveau van 1F of hoger hebben. Hier is verandering in te brengen door het criterium aan
te passen en het cut-off point van Taalmeter 1F te verlagen van 19 naar bijvoorbeeld 18 punten. Een
dergelijk conservatief criterium zal ertoe leiden dat de aantallen misses en rejections toenemen,
terwijl de kans op hits en false alarms afneemt.
Omdat het op basis van de betrouwbaarheidsanalyse is aan te raden om opdracht 3 uit de
vragenbank te verwijderen, is het interessant om na te gaan wat een geschikte cesuur voor
Taalmeter 1F is zonder dat deze opdracht wordt meegerekend. In Tabel 5.2 is te zien hoe de
indicaties op basis van de TOA-toets en de indicaties op basis van Taalmeter 1F overeenkomen,
wanneer verschillende cut-off scores worden gehanteerd. Omdat er in deze dataset geen deelnemers
zijn opgenomen die zonder opdracht 3 een puntentotaal van 11 hebben behaald, is de cesuur voor
10 en 11 punten in de tabel samengenomen.

Tabel 5.2: De scores op Taalmeter 1F zonder opdracht 3 in relatie tot de scores op de gevalideerde
TOA-toets voor leesvaardigheid 1F, uitgesplitst voor verschillende cesuurbepalingen
a) Cesuur op 10 of 11 punten

Taalmeter 1F
taalniveau onder 1F
Taalmeter 1F
taalniveau van tenminste 1F
Totaal

TOA-toets
taalniveau onder 1F
15
hit
9
miss
24

TOA-toets
taalniveau van tenminste 1F
3
false alarm
7
rejection
10

Totaal

TOA-toets
taalniveau onder 1F
21
hit
3
miss
24

TOA-toets
taalniveau van tenminste 1F
3
false alarm
7
rejection
10

Totaal

18
16
34

b) Cesuur op 12 punten

Taalmeter 1F
taalniveau onder 1F
Taalmeter 1F
taalniveau van tenminste 1F
Totaal

24
10
34
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c) Cesuur op 13 punten

Taalmeter 1F
taalniveau onder 1F
Taalmeter 1F
taalniveau van tenminste 1F
Totaal

TOA-toets
taalniveau onder 1F
23
hit
1
miss
24

TOA-toets
taalniveau van tenminste 1F
5
false alarm
5
rejection
10

Totaal
28
6
34

De sensitiviteit en de specificiteit zijn met behulp van de waarden uit Tabel 5.2 te berekenen. Voor
een cesuur van 10 of 11 punten geldt dat het instrument een sensitiviteit van 62,50% heeft, ten
opzichte van een specificiteit van 70%. Bij een cesuur van 12 punten heeft de Taalmeter dezelfde
specificiteit van 70% en tevens een hogere sensitiviteit van 87,50%. Bij een cesuur van 13 punten
stijgt de sensitiviteit nog verder, naar 95,83%. De specificiteit is met een waarde van 50% dan echter
aanzienlijk lager. Op basis van deze data, is het aan te raden een cesuur van 12 punten te hanteren
omdat de resultaten van beide toetsen op die manier het beste met elkaar congrueren. Een
deelnemer met een puntentotaal van 0 tot en met 11 punten krijgt dan de indicatie ‘leesniveau
onder 1F’, terwijl een deelnemer met een puntentotaal van 12 tot 14 punten de indicatie ‘leesniveau
van tenminste 1F’ krijgt.
5.2.3 Conclusies en aanbevelingen
De samenhang tussen de scores op de gevalideerde TOA-toets voor leesvaardigheid en Taalmeter 1F,
blijkt met een correlatiecoëfficiënt van .753 vrij groot. Beide grootheden vertonen dezelfde,
positieve tendens wat de indruk versterkt dat beide instrumenten hetzelfde construct in kaart
brengen. Taalmeter 1F lijkt hiermee een vrij goede externe validiteit te hebben. Daarnaast bleek uit
de Standaard Multipele Lineaire Regressieanalyse dat de vaardigheden interpreteren en begrijpen
beide voorspellend waren voor de score op Taalmeter 1F. Beide vaardigheden worden door
Taalmeter 1F dus indirect getoetst. Wanneer dezelfde analyse wordt uitgevoerd zonder dat de
behaalde punten voor opdracht 3 in de score van Taalmeter 1F worden meegerekend, daalt de
correlatie tussen de scores van beide toetsen iets. Een aanzienlijke verkorting van de schaal van
Taalmeter 1F van een maximum puntentotaal van 24 naar 14, is hier waarschijnlijk de oorzaak van.
Om die reden is het aan te raden opdracht 3 niet alleen te verwijderen, maar te vervangen door een
ander type opdracht.
Wanneer ook de grensscores in beschouwing worden genomen, dan valt op dat Taalmeter 1F een
redelijk sensitief instrument is en mensen met een leesniveau onder 1F er dus goed uithaalt.
Hetzelfde geldt echter niet voor de mensen met een leesniveau van 1F of hoger. Het instrument is op
dit moment weinig specifiek waardoor er relatief veel vals negatieve uitslagen worden gegeven. Dat
op dit moment een dergelijk groot percentage van de deelnemers met een leesniveau van 1F of
hoger te laag wordt ingeschat, is echter niet per definitie problematisch en deze conclusie hoeft dan
ook niet per se te leiden tot verandering van de zak-/slaaggrens. Taalmeter 1F kent immers een
functionele cesuur die gebaseerd is op het doel van het instrument: het toetsen van een minimum
leesniveau om zelfstandig te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Het meten van een
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bepaald referentieniveau is dan ook niet de belangrijkste functie van de Taalmeter. Toch is het aan te
raden om verlaging van de cesuur in overweging te nemen, aangezien false alarms over het
algemeen ingrijpende consequenties voor mensen hebben en daarnaast relatief veel kosten voor
overheden of organisaties met zich meebrengen. Wanneer besloten wordt om opdracht 3 te
verwijderen, is het aan te raden om een puntentotaal van 12 als cut-off point te hanteren. Met deze
cesuur zijn de specificiteit en de sensitiviteit van Taalmeter 1F het beste in evenwicht.
5.3 De externe validiteit van Taalmeter 2F
5.3.1 Methode
De deelnemers
Bij de externe validering van Taalmeter 2F zijn in totaal 26 deelnemers betrokken, waaronder zeven
mannen en 19 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 17.08 jaar (SD = .688). Zij hebben allen
primair onderwijs in Nederland gevolgd en zijn dus waarschijnlijk in Nederland opgegroeid. Wat
betreft opleidingsniveau volgden 19 deelnemers voor het mbo niveau 3/4, zes deelnemers het vmbo
en een deelnemer gaf aan de havo te hebben gedaan. De groep bestond echter uit uitsluitend
eerstejaars studenten van het Zadkine college in Rotterdam en aangezien geen van hen ouder was
dan achttien jaar, is het niet aannemelijk dat iemand over een afgeronde mbo-opleiding beschikt. De
verwachting is dan ook dat sommige deelnemers hun hoogst behaalde opleiding en anderen hun
huidige studie hebben aangegeven op de vragenlijst die voorafgaand aan de Taalmeter dient te
worden ingevuld. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de vraagstelling wat dit betreft geen uitsluitsel
geeft.
Materialen
Om de samenhang tussen de Taalmeter 2F en een vergelijkbare gevalideerde toets te onderzoeken,
is ook hier gekozen voor een leesvaardigheidstoets uit de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt van
Bureau ICE. Deze door de onderwijsinspectie goedgekeurde toets is bestemd voor (jong)volwassenen
van allochtone of autochtone afkomst en sluit net als Taalmeter 2F aan bij de Eindtermen ve. De
gebruikte toets, Lezen 2F toets 1, bestond uit een twintigtal gesloten vragen waarvoor deelnemers
maximaal 50 minuten de tijd hadden. Per goed beantwoorde vraag kon één punt worden gescoord
en in totaal konden dus 20 punten worden behaald. De cesuur lag hierbij op 16 punten. Deelnemers
die 80% van de vragen goed hadden beantwoord kregen de uitslag 2F, terwijl deelnemers met
minder goede antwoorden de uitslag lager dan 2F kregen.
Procedure
Beide toetsen zijn afgenomen in een leslokaal van het Zadkine college. Na een korte uitleg is de helft
van de groep met de Taalmeter 2F versie 17 gestart, terwijl de andere helft van de groep eerst de
TOA-toets maakte. Wanneer zij klaar waren, konden zij verder met de tweede toets. Ook de
deelnemers van de externe validering van Taalmeter 2F hebben een toestemmingsformulier
ondertekend alvorens zij startten met het maken van de toetsen. Middels dit formulier, dat te vinden
is in Bijlage 5, gaven zij toestemming voor anoniem gebruik van de onderzoeksresultaten.
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5.3.2 Resultaten
Volgorde-effecten
Om mogelijke volgorde-effecten van de twee toetsen uit te sluiten, is een Independent Samples Ttest uitgevoerd. Hieruit bleek dat de deelnemers die eerst Taalmeter 2F hebben gemaakt (N = 14, M
= 18.00, SD = 2.77), niet significant anders scoorden op deze toets dan de leerlingen die eerst de
TOA-toets hebben gemaakt (N = 12, M = 17.50, SD = 4.25), t(24) = .360, p = n.s. Hetzelfde gold voor
de scores op de TOA-toets. Ook deze waren niet significant anders voor de deelnemers die eerst de
Taalmeter 2F hadden gemaakt (N = 14, M = 13.21, SD = 3.62) dan voor de deelnemers die met de
TOA-toets zijn gestart (N = 12, M = 14.75, SD = 1.91), t(24) = -1.318, p = n.s. Volgorde-effecten waren
dus afwezig en de volgorde waarin beide toetsen werden aangeboden bleek niet van invloed op de
toetsscores te zijn.
De relatie tussen de scores op de Taalmeter 2F en de scores op de TOA-toets2F
Een Pearsoncorrelatie is berekend om na te gaan in hoeverre de scores behaald op de TOA-toets en
Taalmeter 2F met elkaar samenhangen. Hieruit bleek dat beide scores een redelijk grote, positieve
samenhang vertonen, r = .585, p < .01. Bij de externe validatie van Taalmeter 1F is nagegaan in
hoeverre de verschillende deelvaardigheden die bij de TOA-toets worden uitgesplitst, een
voorspellende waarde hadden voor de score op de Taalmeter. Deze analyse bleek voor Taalmeter 2F
niet mogelijk te zijn, aangezien er geen sprake was van een normale verdeling bij de scores op de
verschillende deelvaardigheden.
Sensitiviteit en specificiteit van Taalmeter 2F
Om de gevoeligheid van Taalmeter 2F te onderzoeken, zijn de sensitiviteit en de specificiteit van dit
instrument berekend (zie voor een uitleg van de begrippen sensitiviteit en specificiteit paragraaf
5.2.2).
Tabel 5.3: De scores op Taalmeter 2F in relatie tot de scores op de gevalideerde TOA-toets voor
leesvaardigheid 2F
TOA-toets
taalniveau onder 2F
Taalmeter
2F 11
taalniveau onder 2F
hit
Taalmeter
2F 5
taalniveau van tenminste 2F miss
Totaal
16

TOA-toets
taalniveau van tenminste 2F
3
false alarm
7
rejection
10

Totaal
14
12
26

Zoals blijkt uit Tabel 5.3, indiceren de scores op de TOA-toets dat 16 van de in totaal 26 deelnemers
een leesniveau onder niveau 2F heeft, terwijl Taalmeter 2F bij slechts 11 van hen hetzelfde resultaat
toont. Bij de andere vijf deelnemers indiceert de score op Taalmeter 2F een leesniveau van
tenminste 2F. Deze vijf deelnemers worden na afname van de Taalmeter dus op een hoger
leesniveau ingeschaald dan op basis van de TOA-toets. Slechts 69% van de deelnemers die na het
maken van de TOA-toets een indicatie leesniveau onder 2F krijgt, krijgt dezelfde indicatie na het
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maken van Taalmeter 2F en de kans dat iemand die leest op een niveau onder 2F er middels afname
van Taalmeter 2F uitgehaald wordt, is dus matig.
Uit Tabel 5.3 is eveneens af te lezen dat op basis van de TOA-toets tien van de 26 deelnemers een
leesniveau van tenminste 2F hebben. Zeven van hen krijgen ook na afname van de Taalmeter de
uitslag van een leesniveau op of boven 2F, terwijl de score voor de andere drie deelnemers hier een
leesniveau onder 2F indiceert. De specificiteit van Taalmeter 2F, oftewel het percentage terechte
indicaties van laaggeletterdheid onder de mensen die bij de gevalideerde TOA-toets als laaggeletterd
worden bestempeld, is 70%. Dit houdt in dat het aantal valse uitslagen van een leesniveau onder 2F
vrij groot is bij Taalmeter 2F.
Net als bij Taalmeter 1F gaat het bij afname van Taalmeter 2F om grote aantallen deelnemers
waardoor kleine variaties in sensitiviteit en specificiteit gevolgen hebben voor grote aantallen
deelnemers. Op iedere 1000 deelnemers worden er nu 300 onterecht als laaggeletterd bestempeld.
Naar verwachting zal aan de hand van nadere toetsing bij een deel van hen worden besloten dat een
vervolgtraject wellicht niet nodig is. In andere gevallen zal nadere toetsing echter uitblijven en zullen
mensen met een leesniveau van 2F of hoger een taaltraject ingaan. Daarnaast zullen er van deze
1000 deelnemers meer dan 310 mensen zijn die een leesniveau hebben onder 2F, maar die niet door
het instrument als zodanig worden bestempeld. Hoewel een taal-/alfabetiseringscursus voor hen
wellicht nodig zal zijn, krijgen zij dit op basis van de uitslag van Taalmeter 2F naar verwachting niet
aangeboden. De sensitiviteit en specificiteit van het instrument zijn aan te passen door het cut-off
point te modificeren. Zo zal een verlaging van de cesuur ertoe leiden dat de misses en rejections
toenemen, terwijl het aantal hits en false alarms afneemt. Bij een verhoging van de cesuur zal het
omgekeerde het geval zijn. In Tabel 5.4 is weergegeven hoe de indicaties op basis van de TOA-toets
en de indicaties op basis van Taalmeter 2F overeenkomen bij een cesuur van 18, 20 en 21 punten.
Tabel 5.4: De scores op Taalmeter 2F in relatie tot de scores op de gevalideerde TOA-toets voor
leesvaardigheid 2F, uitgesplitst voor verschillende cesuurbepalingen
a) Cesuur op 18 punten
TOA-toets
taalniveau onder 2F
Taalmeter
2F 9
taalniveau onder 2F
hit
Taalmeter
2F 7
taalniveau van tenminste 2F miss
Totaal
16

TOA-toets
taalniveau van tenminste 2F
2
false alarm
8
rejection
10

Totaal
11
15
26
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b) Cesuur op 20 punten
TOA-toets
taalniveau onder 2F
Taalmeter
2F 15
taalniveau onder 2F
hit
Taalmeter
2F 1
taalniveau van tenminste 2F miss
Totaal
16

TOA-toets
taalniveau van tenminste 2F
3
false alarm
7
rejection
10

Totaal

TOA-toets
taalniveau van tenminste 2F
5
false alarm
5
rejection
10

Totaal

18
8
26

c) Cesuur op 21 punten

Taalmeter 2F
taalniveau onder 2F
Taalmeter 2F
taalniveau van tenminste 2F
Totaal

TOA-toets
taalniveau onder 2F
16
hit
0
miss
16

21
5
26

Op basis van de gegevens uit Tabel 5.4 zijn de sensitiviteit en de specificiteit af te leiden voor de
verschillende zak-/slaaggrenzen. Bij een cesuur van 18 punten neemt zoals gezegd het aantal misses
en rejections toe ten opzichte van de huidige cesuur van 19 punten. Daarentegen neemt het aantal
hits en false alarms af. Voor deze cesuur geldt dat het instrument een sensitiviteit van 56% heeft, ten
opzichte van een specificiteit van 80%. Bij een zak-/slaaggrens van 18 punten zullen er dus minder
mensen met een taalniveau van 2F of hoger een traject aangeboden krijgen, maar zullen er
tegelijkertijd meer laaggeletterden - ondanks de screening middels Taalmeter 2F - onder de radar
blijven.
Bij een cesuur van 20 punten wordt de sensitiviteit van het instrument verhoogd naar 90%, terwijl de
specificiteit hetzelfde blijft als bij een cesuur van 19 punten. Het aantal misses daalt met deze
cesuurverhoging waardoor meer laaggeletterden middels afname van Taalmeter 2F worden
opgespoord, zonder dat het effect heeft op het aantal false alarms. Bij een cesuurverhoging naar 21
punten stijgt de sensitiviteit van het instrument nog verder naar 100%, maar gaat dit ten koste van
de specificiteit. Bij een dergelijke cesuur zal de helft van het aantal deelnemers onterecht te horen
krijgen dat hij of zij een leesniveau onder 2F heeft.
5.3.3 Conclusies en aanbevelingen
De samenhang tussen de gevalideerde TOA-toets voor leesvaardigheid en Taalmeter 2F, blijkt met
een correlatiecoëfficiënt van .585 aanzienlijk lager te zijn dan het geval was bij Taalmeter 1F. Toch is
deze samenhang groot genoeg om te concluderen dat Taalmeter 2F in voldoende mate convergent
valide is.
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Wanneer de grensscores van beide toetsinstrumenten worden meegenomen, dan blijkt dat
Taalmeter 2F ongeveer even sensitief als positief is. Op dit moment krijgt ongeveer 30% van de
deelnemers de indicatie laaggeletterd terwijl zij dit volgens de TOA-toets niet zijn. Een andere 30%
van de deelnemers krijgt juist te horen dat zij een leesniveau van minimaal 2F hebben, terwijl zij hier
uitgaande van de TOA-toets nog onder zitten. De sensitiviteit en specificiteit van het instrument zijn
op dit moment dus niet groot, maar wel goed in evenwicht.
Met de sensitiviteit en de specificiteit van het instrument is te variëren door een verhoging of een
verlaging van de cesuur. Een verhoging van de cesuur naar 20 punten leidt tot een verhoging van de
sensitiviteit, terwijl de specificiteit van het instrument binnen deze deelnemersgroep gelijk blijft. Op
basis van de hier getoonde resultaten lijkt dit dan ook aanbevelingswaardig. Daarbij moet echter wel
worden opgemerkt dat de verhoging van de zak-/slaaggrens bij een grotere deelnemersgroep
waarschijnlijk wel zal leiden tot een verhoging van het aantal false alarms en dit over het algemeen
grote consequenties voor betreffende deelnemers zal hebben. Daarbij bleek uit de standaardisatie
(zie hiervoor Hoofdstuk 5) dat een cesuur van 18 of 19 punten geschikt was om de relatie tussen
Taalmeter 2F en het bijbehorende referentieniveau te onderbouwen.Om recht te doen aan zowel de
uitkomsten van de standaardisatie als aan de uitkomsten van de externe validering, wordt de
handhaving van de cesuur van 19 aanbevolen.
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6 De veldraadpleging
6.1 Inleiding
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop het gebruik van de Taalmeter wordt ervaren door
gebruikers en de mate waarin het instrument aansluit bij de wensen en behoeften van deze groep, is
een veldraadpleging gehouden. Deze veldraadpleging heeft begin 2014 plaatsgevonden op het
moment dat Taalmeter 2F in ontwikkeling was en alleen Taalmeter 1F door organisaties werd
gebruikt. Hoewel Taalmeter 2F af en toe aan bod komt, zal in dit hoofdstuk voornamelijk over
Taalmeter 1F worden gerapporteerd en wanneer hier gesproken wordt over de Taalmeter, zal
hiermee Taalmeter 1F worden bedoeld. Dit neemt echter niet weg dat veel opmerkingen uit het veld
die in eerste instantie betrekking hebben op Taalmeter 1F tevens van belang zijn voor Taalmeter 2F.
Om deze reden en omdat op dit moment dezelfde organisaties gebruik maken van Taalmeter 1F en
Taalmeter 2F, is in overleg met Stichting Lezen & Schrijven besloten om stakeholders na lancering
van Taalmeter 2F niet opnieuw te bevragen naar de inzet van Taalmeter 2F.
Voor de inventarisatie van gedachten en ideeën omtrent de Taalmeter heeft de Universiteit van
Amsterdam een tiental organisaties geconsulteerd die Taalmeter 1F binnen hun organisatie inzetten
(zie voor een overzicht van de gesproken professionals Tabel 6.1). Bij de selectie van de organisaties
is uitgegaan van een aantal criteria waaronder regionale spreiding en variatie wat betreft type
organisatie. Er is besloten om alleen die organisaties te benaderen die een redelijke ervaring met de
afname hebben. Daarom is er geen contact opgenomen met organisaties die het instrument binnen
hun organisatie minder dan 20 keer hebben ingezet. Om echter een zo gevarieerd mogelijk beeld te
krijgen, zijn zowel organisaties geconsulteerd met een zeer frequent gebruik als organisaties die de
Taalmeter veel minder frequent inzetten. Door een zo breed mogelijke groep van organisaties te
benaderen, is getracht een zo representatief mogelijk beeld van de gedachten en ideeën omtrent de
Taalmeter te verkrijgen. Binnen de organisaties is gezocht naar personen die direct betrokken zijn
geweest bij de implementatie van het instrument binnen de organisatie.
Alle geïnterviewden zijn persoonlijk (digitaal) benaderd met informatie over de achtergrond en de
inhoud van het onderzoek en het verzoek om mee te werken aan een interview. Zonder uitzondering
hebben de benaderde organisaties met deelname ingestemd. De onderzoeker heeft iedere
organisatie apart geconsulteerd om hun ideeën ten aanzien van de Taalmeter helder te krijgen. Bij
negen van de tien organisaties is een persoonlijk gesprek gevoerd met één of twee medewerkers. Bij
Ossel Schoonmaak is echter besloten om een telefonisch interview af te nemen omdat een bezoek
moeilijk in te plannen was. Alle gesprekken waren semigestructureerde diepte-interviews waarvoor
een vragenlijst als leidraad heeft gediend (zie voor het gehanteerde document Bijlage 6). De vragen
waren geclusterd rondom een aantal onderwerpen, waaronder de screeningsbehoeften van de
gebruikers en de mate waarin de Taalmeter hierin voorziet, de doelgroep waarvoor de screening
wordt ingezet, de inpassing van het instrument in het werkproces en de ideeën over de validiteit van
de meter. Daarnaast is in kaart gebracht wat de ideeën zijn over de implementatie van de tweede
Taalmeter die screent op niveau 2F en is er gekeken in hoeverre er behoefte bestaat aan aanvullende
screeningsinstrumenten, zoals een Digimeter, Rekenmeter of Schrijfmeter. Wanneer in het interview
gesproken wordt over de Taalmeter, wordt daarmee de Taalmeter bedoeld die screent op niveau 1F,
tenzij anders aangegeven. Alle interviews zijn met een voice-recorder opgenomen en naderhand
uitgewerkt.
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Tabel 6.1: Overzicht van de geïnterviewde stakeholders en hun functie binnen de organisatie

Geïnterviewde
perso(o)n(en)

Functie(s)

Naam van de
organisatie

Provincie

Afgenomen
Taalmeters *

Marga Kettman &
Alice Moennoe

Teammanager
Brede Intake,
Facilitair
medewerker

Gemeente
Den Haag

Zuid-Holland

1435

Cilla Zorge

Administratief
medewerkster

Gemeente Schiedam,
Zuid-Holland
Maassluis, Vlaardingen

327

Peter Budel

Senior adviseur

Gemeente Utrecht

Utrecht

63

Josephine Cheung

Senior medewerker

Gemeente
Almere

Flevoland

333

Tim Cathalina

Medewerker Taal en
Inburgering
jongerenloket

Gemeente Rotterdam

Zuid-Holland

545

Harriët Plas

Projectleider Eigen
Kracht

Gemeente Hengelo

Overijssel

86

Jolanda Vermaire

Management
assistent

Kringloopwinkel
Steenwijk

Overijssel

110

Renee Tuin &
Mariska Sloterdijk

Adviseur werk.nl,
Adviseur online
dienstverlening

UWV Zwolle

Overijssel

21

Marlien Sikkenga

Projectleider jeugdwerkloosheid

Wezo Zwolle

Overijssel

139

Angelique De
Jong-Meijs

Accountmanager

Ossel Schoonmaak

Limburg

74

* Dit betreft het aantal afgenomen Taalmeters 1F tot en met 21 maart 2014.
Het verslag van de veldraadpleging is naar alle respondenten opgestuurd met de vraag de tekst te
controleren op eventuele onjuistheden en op de toon. Slechts twee geïnterviewden hebben van deze
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mogelijkheid gebruik gemaakt waarna op basis van de gegeven op- en aanmerkingen de tekst
herschreven is.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de veldraadpleging besproken. Daarbij is gelet op de
belangrijkste overeenkomsten (waarover is het merendeel van de professionals het eens?) en de
opvallende verschillen (over welke zaken hebben de professionals juist uiteenlopende opvattingen?).
Deze overeenkomsten en verschillen zijn samengebracht in een zakelijke, samenvattende tekst
waarin de belangrijkste zaken zijn opgenomen die tijdens de tien interviews naar voren kwamen.
6.2 Doeleinden en doelgroep

Voor welke doeleinden wordt Taalmeter 1F binnen uw organisatie ingezet?
Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat de Taalmeter vaak wordt ingezet in het kader van
de Wet Werk en Bijstand (WWB). Daarnaast wordt de Taalmeter gebruikt bij de Formulierenbrigade,
arbeidsinschakelende instanties en speciale jongerentrajecten verzorgd door de gemeente. Ook voor
het screenen van personeel wordt de Taalmeter afgenomen.
Gemeenten die de wet inzetten in het kader van de WWB zijn de gemeente Den Haag, Utrecht,
Almere en Hengelo. Hier wordt Taalmeter 1F ingezet met het doel uit te sluiten dat de taal een
belemmering vormt voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Vaak worden nieuwe klanten gescreend op
het moment dat zij een uitkering aanvragen. De gemeente Almere roept daarnaast ook klanten op
die al langere tijd een uitkering ontvangen en in de beginfase dus nooit een dergelijke screening
hebben ondergaan. Ook de gemeente Zwolle heeft de Taalmeter ingezet om mensen te bereiken die
al langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen. Zij hebben dit uitbesteed aan Wezo Zwolle die
ongeveer 300 mensen die al langere tijd uit beeld waren bij de gemeente hebben gescreend op hun
leesvaardigheid.
In het kader van re-integratie vormt de screening voor uitkeringsgerechtigden van de gemeente Den
Haag en Almere een verplichting; klanten zijn immers verplicht om mee te werken aan
arbeidsinschakelende middelen. Wanneer een klant medewerking weigert, wordt besloten om
maatregelen te treffen zoals het korten op de uitkering. Ook de screening zoals uitgevoerd door
Wezo Zwolle had een verplicht karakter. Wanneer een klant medewerking weigerde, werd hij of zij
gewezen op de rechten en plichten vanuit de uitkering. Wat betreft het verplichte karakter van de
inzet, hanteren de gemeenten Hengelo en Utrecht een ander beleid. Hoewel ook hier van de klanten
wordt verwacht dat zij de Taalmeter doorlopen, gebeurt dit uiteindelijk op vrijwillige basis. Een
weigering om mee te werken, heeft op dit moment dan ook geen consequenties voor de klant.
Een voorbeeld van een jongerentraject waarbij de Taalmeter wordt ingezet, is het Jongerenloket van
de gemeente Rotterdam waar jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet op school zitten en geen
baan hebben, kunnen langskomen voor advies. Medewerkers van het Jongerenloket kijken hier
samen met deze jongeren naar de kansen en mogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk of
een andere hulpvraag. Wanneer een jongere binnenkomt bij het loket wordt de Taalmeter
afgenomen. Op die manier kan worden uitgesloten dat leesvaardigheid een probleem zal vormen bij
het volgen van onderwijs of het zoeken van werk. Ook Startpunt Go, een samenwerking van de
gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, is een project speciaal voor jongeren tot 27 jaar. Bij
Go kunnen jongeren terecht voor een adviesgesprek over leren en/of werken en wanneer nodig
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helpen consulenten van Startpunt Go bij het maken van de juiste keuze of het zoeken naar werk. De
jongeren van Startpunt Go moeten zich melden bij de gemeente Schiedam, waar tijdens een gesprek
ook een Taalmeter wordt afgenomen. De uitslag wordt teruggekoppeld naar de eigen gemeente van
de jongere. Afname van de Taalmeter heeft zowel bij het Jongerenloket in Rotterdam als bij het
project Startpunt Go een verplicht karakter.
Naast het project Startpunt Go, zet de gemeente Schiedam de Taalmeter in bij de
Formulierenbrigade, een dienst waar mensen terecht kunnen met vragen over het invullen van
formulieren of het aanvragen van regelingen. Mensen die met een hulpvraag bij de
Formulierenbrigade binnenkomen, wordt gevraagd of zij een Taalmeter willen maken. In
tegenstelling tot bij het project Startpunt Go is deelname hier geen verplichting. Een dergelijke
verplichtstelling lijkt bij dit loket ook geen optie te zijn aangezien dit niet binnen de kaders van de
wet past. Hetzelfde geldt voor het UWV in Zwolle. Wanneer mensen bij deze organisatie
binnenkomen met een hulpvraag aangaande de digitale dienstverlening, wordt hun gevraagd of zij
een Taalmeter willen maken. Als mensen aangeven zelf geen problemen te ervaren met lezen en
schrijven en om die reden niet bereid zijn aan de screening mee te werken, worden zij hierin door
het UWV vrijgelaten. Deze beslissing ligt bij de klanten zelf en er worden op geen enkele wijze
consequenties aan verbonden.
Een organisatie die de Taalmeter inzet voor het personeel is Kringloopwinkel Steenwijk, waarbij alle
medewerkers (zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers) zijn gescreend op hun leesvaardigheid.
Omdat er veel mensen bij Kringloopwinkel Steenwijk werkten bij wie de directie twijfelde of er
wellicht een alfabetiseringsprobleem speelde, werd besloten om hier actief mee aan de slag te gaan.
Taalmeter 1F is dus gebruikt om de schaal van het laaggeletterdheidsprobleem binnen de organisatie
in kaart te brengen en objectief te bepalen welke medewerkers extra hulp zouden kunnen gebruiken
om hun taalvaardigheid te verbeteren. Alle 120 medewerkers zijn persoonlijk benaderd en
uiteindelijk zijn er ruim 100 gescreend. Hoewel het niet verplicht was om mee te werken, geeft het
management aan dat het niet toetsen van de overige medewerkers vooral het gevolg was van
(langdurige) afwezigheid en/of ziekte. Wel is het de bedoeling deze groep op een later moment
alsnog de Taalmeter te laten maken, net zoals nieuwe medewerkers dit gevraagd zal worden. Een
tweede voorbeeld van een bedrijf dat de Taalmeter heeft ingezet om de medewerkers te screenen
op hun taalvaardigheid is Ossel Schoonmaak. Om te bekijken hoe taalvaardig het personeel is, is alle
medewerkers gevraagd de Taalmeter te maken. Ook hier gebeurde dit op vrijwillige basis waarbij
niet alle medewerkers instemden met medewerking. Het niet nodig vinden, het nut er niet van inzien
of er geen tijd voor hebben vanwege bijvoorbeeld kinderen, waren veel gehoorde redenen voor
weigering.
Voor welke groep mensen wordt de Taalmeter binnen uw organisatie ingezet?
Op de website van de Taalmeter wordt aangegeven dat Taalmeter 1F geschikt is voor de doelgroep
die basisonderwijs heeft gevolgd, alsmede voor de groep die het vmbo of mbo op niveau 1, 2 of 3
heeft afgerond. Verder kan Taalmeter 1F worden ingezet voor anderstaligen die het Nederlands
redelijk beheersen op het niveau van het inburgeringsexamen (niveau A2 van het ERK). Wat betreft
anderstaligen die niet of slecht aanspreekbaar zijn in het Nederlands, wordt de inzet van Taalmeter
1F afgeraden. Dit omdat er vanuit kan worden gegaan dat zij tevens moeite met lezen en schrijven
zullen hebben.
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Tijdens de interviews viel op dat vrijwel alle organisaties zich bewust waren van deze door Stichting
Lezen & Schrijven gegeven richtlijnen. Toch wordt hier wel van afgeweken en dan met name om het
gevoel van selectie en uitsluiting te voorkomen, iets dat vooral opgaat voor organisaties waarbij de
Taalmeter in groepsverband wordt afgenomen. Dit wordt geïllustreerd door de gemeente Almere
waarbij het beleid gehanteerd wordt bewust geen uitzonderingen te maken binnen de workshop
waarin de Taalmeter wordt afgenomen en waaraan mensen met verschillende achtergronden
deelnemen. Ook mensen met een hoger opleidingsniveau dan mbo-3 of mensen die niet of
nauwelijks Nederlands spreken, wordt hier dus gevraagd om Taalmeter 1F te maken. Dezelfde
redenering wordt gemaakt door Ossel Schoonmaak en Kringloopwinkel Steenwijk. Ook hier zijn
zonder uitzondering alle werknemers gescreend op hun leesvaardigheid. Alleen mensen met wie een
gesprek in het Nederlands echt niet mogelijk was, zijn bij Ossel Schoonmaak uitgesloten. Zij zijn
direct opgegeven voor een taaltraining.
Veel andere organisaties geven aan iedereen te testen tot niveau mbo-4. Iedereen die een hogere
opleiding heeft afgerond, wordt dus niet gevraagd om de Taalmeter in te vullen. Deze grens van
mbo-4 is volgens een aantal respondenten erg hoog aangezien zij het idee hebben dat mensen die
een opleiding op niveau mbo-3 hebben gevolgd, voldoende leesvaardig zijn om Taalmeter 1F met
succes te doorlopen. Ook bij de gemeente Den Haag wordt de screening meer dan eens als ‘een
lachertje’ ervaren. In het gesprek bij de gemeente Utrecht wordt geadviseerd om in een dergelijk
geval pragmatisch te handelen en aan de persoon zelf te vragen of het eigen leesniveau als een
belemmering in het dagelijks leven wordt ervaren. Indien dit niet het geval is, kan beter worden
besloten om Taalmeter 1F niet af te nemen.
Stichting Lezen & Schrijven adviseert om de Taalmeter niet in te zetten bij allochtone Nederlanders
met een spreekniveau onder A2. Deze richtlijn wordt echter niet altijd gevolgd. Bij Wezo Zwolle,
UWV Zwolle en de gemeente Hengelo worden zoveel mogelijk mensen getest en ook wanneer
mensen absoluut niet taalvaardig zijn, wordt hier geprobeerd om de Taalmeter af te nemen. De
geïnterviewde professionals realiseren zich over het algemeen wel dat het geconstateerde
taalprobleem bij autochtone Nederlanders wellicht van andere aard is dan het taalprobleem van
allochtone Nederlanders. De rationale van het UWV Zwolle bij het screenen van mensen die
Nederlands spreken onder niveau A2 is echter dat zij misschien niet laaggeletterd zijn, maar wel een
taalprobleem hebben. Ook voor hen is een vervolgtraject daarom belangrijk.
Hoewel de grens van A2, oftewel het inburgeringsniveau door geen enkele organisatie als leidraad
genoemd wordt, wordt door andere organisaties waaronder de gemeenten Den Haag, Rotterdam,
Schiedam, Maassluis en Vlaardingen en Ossel Schoonmaak het beleid gehanteerd om de Taalmeter
niet af te nemen wanneer iemand de Nederlandse taal volledig onmachtig is. Als reden hiervoor
wordt vaak ‘klantonvriendelijkheid’ genoemd, maar ook de tijdsinvestering voor de afnemers speelt
bij deze overweging een rol. Wanneer mensen onvoldoende Nederlands spreken, zijn medewerkers
lang bezig om het doel van de afname duidelijk te maken en te vertellen wat er van de mensen
verwacht wordt. Per klant neemt dit veel tijd in beslag waardoor bijvoorbeeld de Formulierenbrigade
in Schiedam heeft besloten hiermee te stoppen en in het vervolg alleen nog mensen te benaderen
waarmee een gesprek in het Nederlands kan worden gevoerd. Hetzelfde criteria wordt bij de
gemeente Den Haag gehanteerd: ‘als het gesprek met de consulent in het Nederlands kan worden
gevoerd, dan wordt de Taalmeter gewoon afgenomen’. Bij het Jongerenloket van Rotterdam spelen
ook andere factoren een rol in de overweging om wel of geen Taalmeter af te nemen: jongeren met
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een psychische beperking, een overduidelijke cognitieve beperking of jongeren die praktijkonderwijs
hebben gevolgd en waarvan dit overduidelijk hun plafond was, worden in het algemeen van
deelname uitgesloten.
Bij de gemeente Utrecht wordt een volkomen ander beleid gehanteerd. Hier is op basis van een pilot
waarbij vrijwel geen enkele autochtone Nederlander de indicatie laaggeletterd kreeg, besloten om
de Taalmeter alleen nog maar af te nemen bij mensen die in Nederland op de basisschool hebben
gezeten. Op die manier wordt getracht gerichter de doelgroep, namelijk de Nederlandstalige
laaggeletterde, te bereiken. Een belangrijke reden voor deze keuze is dat het taalprobleem bij
allochtonen vaak direct zichtbaar is en zij daarbij regelmatig zelf aangeven dat hun taalvaardigheid
onder de maat is. Afname van de Taalmeter heeft daarom voor deze groep mensen geen
toegevoegde waarde. Omdat de gemeente Utrecht geen enkel probleem heeft allochtonen voor wie
het Nederlands niet de moedertaal is te bereiken, zijn er wachtlijsten voor NT2-cursussen en kan
nieuwe klanten op korte termijn geen passend traject worden geboden. Het ondernemen van actie
bij een indicatie laaggeletterdheid is voor de gemeente Utrecht bij deze groep deelnemers dus lastig.
Juist de Nederlandstalige inwoner met een alfabetiseringsprobleem die zich mondeling goed weet uit
te drukken, is moeilijk te bereiken en bij deze groep kan een objectief meetinstrument volgens de
geïnterviewde uitkomst bieden. Als enige van de respondenten kiest de gemeente Utrecht daarmee
bewust voor een zeer gerichte selectie van deelnemers, waarbij de focus ligt op de Nederlandstalige
laaggeletterde; belangrijk volgens de respondent van de gemeente Utrecht, want op die manier
heeft het instrument ‘ook echt een meerwaarde en is het niet een soort kunstje dat zo nodig door
half Nederland moet worden uitgevoerd’.
Is Taalmeter 1F volgens u een geschikt instrument om de laaggeletterde Nederlander op te sporen?
Alle gesproken professionals geven aan het idee te hebben dat de Taalmeter een goede manier is om
te selecteren tussen laaggeletterde en geletterde klanten. Zoals bij de gemeente Den Haag wordt
aangegeven, is het vooral voor grensgevallen met een leesniveau rond 1F erg zinvol om de
leesvaardigheid in kaart te brengen. Dit wordt beaamd in het gesprek bij de gemeente Almere. Ook
hier wordt genoemd dat het een zeer geschikt instrument is om objectief te bepalen of iemand extra
hulp of ondersteuning kan gebruiken. Bij Wezo Zwolle wordt aangegeven dat het probleem van
laaggeletterdheid bij autochtonen vaak moeilijk te achterhalen is waardoor problemen bij de
gemeente vaak ook niet bekend zijn. Autochtonen kunnen hun problemen over het algemeen goed
verbloemen en de schaamte onder deze groep is groot. ‘Een test als de Taalmeter objectiveert het
probleem heel goed’.
Uit het gesprek bij de gemeente Schiedam, Maassluis en Vlaardingen wordt duidelijk dat hierbij wel
een kanttekening geplaatst moet worden: wanneer afname niet verplicht is zoals bij de
Formulierenbrigade, blijft het juist door het grote schaamtegevoel dat onder de doelgroep heerst erg
lastig om de autochtone Nederlander te bereiken. De mensen die je wilt bereiken, weten over het
algemeen zelf ook dat zij een alfabetiseringsprobleem hebben en juist deze mensen weigeren vaak
om deel te nemen. Door de barrière van mensen met een alfabetiseringsprobleem, is het dus zelfs
met behulp van de Taalmeter lastig om mensen met een taalprobleem op te sporen. Hetzelfde
probleem wordt ervaren door medewerkers van het UWV Zwolle. Hoewel de vrijblijvendheid van
afname niet wordt benadrukt doordat mensen verteld wordt dat bij de dienst van het UWV ook een
taaltest hoort, zijn er redelijk wat mensen die weigeren mee te werken aan de screening. Vooral
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ouderen blijken het nut van de screening vaak niet in te zien omdat zij ‘het al vijftig jaar zonder
problemen doen’. Daarnaast zijn het veelal laaggeletterden die weigeren mee te werken omdat zij
zich schamen en het gevoel krijgen dom gevonden te worden. Dit wordt beaamd in het gesprek met
Wezo Zwolle waarbij wordt aangestipt dat de schaamte onder laaggeletterden zo groot is, dat zij
hoogstwaarschijnlijk de Taalmeter niet zullen invullen wanneer het geen verplichting is en weigering
voor hen geen consequenties heeft. Vanwege dit schaamtegevoel wordt in het gesprek bij de
gemeente Utrecht aangeraden om erg omzichtig met de inzet van de Taalmeter om te gaan. ‘De
mensen die je ervoor zet en die een probleem hebben, die voelden zich weer helemaal in de
schoolbanken waarbij ze weer zakken voor hetzelfde examen’. De geïnterviewde van de gemeente
Utrecht geeft aan om die reden een ambivalente houding ten opzichte van het instrument te
hebben: ‘ik ben niet 100% tegen, maar ook niet 100% voor’.
In de gesprekken met andere gemeentemedewerkers van de gemeenten Almere, Hengelo en
Rotterdam wordt juist expliciet gewezen op het belang van verdere verspreiding van de Taalmeter.
Omdat de Taalmeter nu veelal binnen gemeenten wordt gebruikt in het kader van de Wet Werk en
Bijstand wordt aangegeven dat het op dit moment vooral de uitkeringsgerechtigden zijn die
gescreend worden op hun leesniveau. In het gesprek bij de gemeente Hengelo wordt genoemd dat
Stichting Lezen & Schrijven behoorlijk wat heeft opgerakeld waardoor steeds meer bedrijven
kennisnemen van de Taalmeter. Volgens de geïnterviewde is het belangrijk voor Stichting Lezen &
Schrijven om hier actief op in te spelen en zo de Taalmeter verder te verspreiden. Bij het
Jongerenloket Rotterdam wordt zelfs aangegeven dat er al gesprekken gevoerd worden met partners
en ketenpartners om te peilen of de Taalmeter ook binnen deze organisaties kan worden uitgerold.
Strookt de uitkomst van Taalmeter 1F over het algemeen met uw verwachtingen?
Niet alle geïnterviewde stakeholders konden deze vraag beantwoorden, aangezien zij niet allemaal in
de praktijk Taalmeters afnemen. De meeste stakeholders die dit wel doen, gaven aan dat de indicatie
die de Taalmeter oplevert over het algemeen strookt met de eigen verwachting ten aanzien van de
score. In sommige gevallen, zoals bij het UWV Zwolle, komt dit omdat klanten voorafgaand aan het
maken van de Taalmeter al iets moeten lezen of typen. Gevallen van laaggeletterdheid komen dan al
in een eerder stadium aan het licht. Bij andere organisaties blijkt dit niet het geval. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de gemeente Den Haag waarbij de uitslag niet altijd klopt met het eerste gevoel
van de medewerker die de screening begeleidt; meestal is dit in positieve zin en scoren mensen
boven verwachting goed. Bij de gemeente Almere is dit andersom. De geïnterviewde die intern
eindverantwoordelijk is voor de Taalmeter geeft aan dat zij wel eens e-mails heeft ontvangen van
collega’s die aangeven dat mensen die zich mondeling goed uiten in het Nederlands en van wie zij
dus verwachten dat ze een hoge score zullen behalen, de indicatie laaggeletterdheid krijgen. Omdat
deze uitslag niet strookt met de verwachting, is haar zelfs wel eens gevraagd of het zeker is dat er
geen fouten in de applicatie zitten. Ook mensen bij wie het taalprobleem in eerste instantie niet
zichtbaar is, worden met behulp van de Taalmeter dus opgemerkt.
6.3 Vervolgtraject
Wordt er binnen uw organisatie na een indicatie laaggeletterdheid verder getoetst?
Hoewel Stichting Lezen & Schrijven duidelijk aangeeft dat de Taalmeter geen uitspraak doet over het
exacte leesniveau en verdere toetsing dus noodzakelijk is om hier een betrouwbare uitspraak over te
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doen, blijkt dat veel organisaties waar de Taalmeter wordt ingezet niet verder toetsen na een
indicatie laaggeletterdheid. Afgezien van het Jongerenloket in Rotterdam wordt er door gemeenten
vrijwel altijd doorverwezen naar een taalaanbieder waarvan niet altijd duidelijk is of hier nog verdere
toetsen worden afgenomen. Ook het UWV Zwolle geeft aan niet te weten of er verder getest wordt
na een indicatie laaggeletterdheid omdat zij de klantgegevens doorsturen naar Stichting Lezen &
Schrijven en het traject hier verder wordt opgepakt. Hetzelfde geldt voor Wezo Zwolle; ook zij
hebben geen notie van het vervolgtraject omdat zij de screening voor de gemeente Zwolle hebben
verzorgd en de gemeente de follow-up heeft geregeld. Voor vrijwel alle organisaties is de indicatie
die de Taalmeter oplevert, voldoende om te bepalen welke richting ingeslagen moet worden met
een klant. In het gesprek bij de gemeente Almere wordt aangegeven dat een nadere analyse van het
probleem bij de gemeenten ook niet nodig is. Wezo Zwolle blijkt wel behoefte te hebben aan meer
inzicht in de specifieke problemen waartegen iemand aanloopt. Of dergelijke informatie dan ook
invloed zou hebben op het vervolgtraject, blijkt echter nog niet duidelijk.
De twee organisaties die aangeven wel zeker te weten dat er bij een indicatie laaggeletterdheid
verder wordt getoetst, zijn het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam en Ossel Schoonmaak. Bij
het Jongerenloket wordt er met het doel meer inzicht te krijgen in het taalprobleem, een TOA-toets
van Bureau ICE afgenomen waarbij verschillende vaardigheden en de leerbaarheid worden getoetst.
Daarnaast wordt soms besloten om jongeren een TIWi-toets te laten maken. De afname van deze
toetsen wordt door het Jongerenloket uitbesteed aan MisterDutch, een bureau dat gespecialiseerd is
in het afnemen van taaltoetsen. Bij Ossel Schoonmaak is het de bedoeling dat er in de toekomst
verder getoetst gaat worden. De meer complete screening, die anderhalf uur zal gaan duren, is
echter nog niet op touw gezet.
Bij de organisaties die aangeven niet te weten of er verder wordt getoetst, volgt er na een indicatie
laaggeletterdheid vaak wel een gesprek waarbij wordt afgetast wat de wensen van de klant zijn en
welk vervolgtraject hierbij passend is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de gemeente Hengelo waar
mensen na een indicatie laaggeletterdheid worden ingepland voor een gesprek met een
kwartiermaker van de gemeente. Tijdens dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van de situatie
en wordt bekeken waar iemand met zijn of haar scholingsvraag terecht kan. De gemeente Utrecht is
de mening toegedaan dat een dergelijk gesprek noodzakelijk is omdat de Taalmeter niet duidelijk
maakt wat het precieze probleem is en dus ook geen ‘handvatten biedt voor de beste follow-up’. Een
gesprek met de klant is daarom zinvoller en efficiënter dan het afnemen van nog meer toetsen
omdat het belangrijk is om te weten of een klant zijn of haar leesvaardigheid zelf als een probleem
ervaart. Een suggestie die wordt gegeven tijdens het interview bij de gemeente Utrecht is dan ook
om een dergelijke vraag aan de Taalmeter zelf toe te voegen.
Omdat de score op de Taalmeter niet duidelijk maakt wat een geschikt vervolgtraject is, wordt er bij
de gemeente Den Haag niet alleen gekeken naar de score op de Taalmeter, maar nemen zij alle
informatie mee die tijdens de intake wordt verkregen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de uitslag
van een leerbaarheidstoets en de informatie die vergaard wordt door de inzet van de
Zelfredzaamheidsmatrix. Daarnaast wordt bij de gemeente Den Haag onderscheid gemaakt tussen
mensen die snel aan het werk kunnen en mensen die een langer traject nodig hebben op basis
waarvan een geschikt vervolgtraject wordt uitgestippeld. Ook bij de gemeente Almere wordt een
dergelijk onderscheid gemaakt op basis van de uitkomsten van de Zelfredzaamheidsmatrix.
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Hoe zijn de doorstroomvoorzieningen bij een indicatie laaggeletterdheid geregeld binnen uw
organisatie?
Over het algemeen zijn de doorstroomvoorzieningen bij de betrokken organisaties goed geregeld.
Afhankelijk van het taalniveau, de motivatie, de leerbaarheid, de wensen van een deelnemer en/of
het beschikbare budget wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld een roc of andere (particuliere)
taalaanbieder, een cursus in een wijkcentrum, een werkplein in een bibliotheek of
participatiecoaches. Bij Ossel Schoonmaak wordt een taalcursus op de werkvloer verzorgd en bij
Kringloopwinkel Steenwijk is gestart met een Taalcafé waarbij zowel NT1- als NT2-cursussen worden
gegeven. Het belang van een voldoende aanbod bij afname van de Taalmeter wordt tijdens de
gesprekken benadrukt. Het constateren van een alfabetiseringsprobleem is niet zinvol wanneer er
geen voorzieningen kunnen worden aangeboden: ‘dan schiet de screening zijn doel voorbij’.
Uit de interviews blijkt dat er grote verdeeldheid bestaat wat betreft het wel of niet verplicht stellen
van een vervolgtraject. Hoewel de afname van de Taalmeter bij de gemeente Utrecht een verplicht
karakter heeft, worden mensen hier niet per definitie gedwongen om een vervolgtraject in te gaan.
Op dit moment wordt er niet gehandeld als iemand daar zelf niet voor open staat. Hiervoor zijn geen
algemene beleidslijnen uitgezet waardoor het een individuele inschatting van een medewerker is. De
keuze om iemand wel of niet te dwingen wordt gemaakt op basis van de uitslag in combinatie met de
leerbaarheid, de motivatie en de sociale situatie van een klant. Uit het gesprek met Wezo Zwolle
blijkt het wel of niet verplicht stellen van een vervolgtraject ook bij de gemeente Zwolle een punt van
discussie te zijn. Bij de gemeente Hengelo is een cursus vrijblijvend; veel mensen zeggen hier geen
behoefte meer te hebben aan taalscholing en ‘je kunt mensen niet dwingen om een lening te nemen
om naar het roc te gaan’. Hetzelfde beleid wordt gevolgd bij de gemeente Den Haag waar bij iedere
klant wordt overwogen of het wel nuttig is om een taaltraject aan te bieden. In een traject voor
bijvoorbeeld analfabeten in hun eigen taal gaat erg veel tijd en dus geld zitten en in dergelijke
gevallen wordt soms besloten geen traject in te gaan. Bij Ossel Schoonmaak kregen medewerkers
met een indicatie laaggeletterdheid een keuze voorgelegd. Of zij konden deelnemen aan een gratis
cursus op de werkvloer en bij afronding een bonus van 50 euro ontvangen, of zij konden de cursus
weigeren met als consequentie dat er 80 euro op het loon zou worden ingehouden. Hoewel
deelname aan de cursus hier dus niet verplicht werd gesteld, was er wel een behoorlijke stimulans
voor de medewerkers om toch aan het traject deel te nemen. Bij Kringloopwinkel Steenwijk, waar
ook alle medewerkers gescreend zijn, was deelname geheel vrijwillig. Waarschijnlijk vanwege de
vertrouwensband die de instelling met zijn medewerkers heeft opgebouwd, heeft uiteindelijk
iedereen met een leesniveau onder 1F ingestemd met de aangeboden begeleiding teneinde het
taalniveau te verhogen. Bij het Jongerenloket in Rotterdam wordt het volgen van een opleiding of
cursus na een indicatie laaggeletterdheid wel verplicht gesteld. Zoals het door de respondent
verwoord werd: ‘als je een uitkering aanvraagt, dan moet je er ook wat voor doen’.
Wat opvalt is dat geen enkele organisatie, op Kringloopwinkel Steenwijk na, ervoor kiest om
voorafgaand aan de afname van de Taalmeter aan te geven wat het mogelijke vervolgtraject is.
Reden hiervoor is dat de vervolgtrajecten vaak worden uitbesteed waardoor de afnemende
organisatie niet weet wat de follow-up zal zijn. Ook organisaties die het zelf regelen, verschaffen hier
in eerste instantie echter geen informatie over.
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6.4 Inpassing binnen het werkproces
Hoe wordt de Taalmeter in het werkproces ingepast en wat zijn uw ideeën hierover?
De wijze waarop de Taalmeter wordt afgenomen, is sterk afhankelijk van de organisatie waar het
instrument wordt ingezet. Bij de gemeente Almere wordt de Taalmeter afgenomen tijdens een
groepsbijeenkomst. Een medewerker begeleidt op dat moment maximaal elf deelnemers die
allemaal achter een eigen computer zitten. Hoewel mensen soms met vragen kwamen, was het niet
nodig hier meerdere medewerkers voor in te schakelen. Bij de andere gemeenten waar met
medewerkers gesproken is, is ervoor gekozen de Taalmeter individueel af te nemen. Meestal is er
dan iemand aanwezig die beschikbaar is voor tussentijdse vragen of opmerkingen. Het invoeren van
de persoonsgegevens wordt vrijwel altijd door een medewerker gedaan. Vervolgens hebben
deelnemers de mogelijkheid om de uitleg die voorafgaand aan de eerste opdracht op het scherm te
zien is, zelfstandig door te lezen.
Het belang van goede begeleiding wordt aangestipt in het gesprek bij de gemeente Den Haag. Voor
veel mensen heeft het maken van een dergelijke toets een grote impact. Zij geven aan erg onzeker te
zijn; ze zijn bang om te falen en dit maakt hen angstig. Bij dergelijke klanten is begeleiding belangrijk.
Het kan mensen steun geven en dit is terug te zien in de resultaten. Voor deelnemers zelf wordt het
maken van de Taalmeter soms als zwaar ervaren. Vooral wanneer de Taalmeter nog moet worden
afgenomen na andere toetsen of na lange en heftige gesprekken, geven stakeholders soms aan het
een grote opgave te vinden voor een deelnemer. Om die reden wordt de inzet van het instrument bij
het Jongerenloket Rotterdam soms uitgesteld naar een later moment en wordt door medewerkers
van het UWV soms besloten om helemaal geen Taalmeter af te nemen. Een ander probleem waar
medewerkers van het UWV tegenaan lopen, is het ongemak bij het vragen. Veel klanten hebben het
idee dat zij een uitzondering vormen wanneer aan hen gevraagd wordt of zij een Taalmeter willen
maken. Dit besef maakt het voor de medewerkers lastig om de Taalmeter te noemen; er moet iedere
keer opnieuw worden gezocht naar een manier om mensen de screening te laten doorlopen ‘zonder
dat het een discussie wordt’. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit vooral een probleem met
de autochtone klant betreft. Bij hen is het schaamtegevoel vaak groot, terwijl de allochtonen over
het algemeen blij zijn met de mogelijkheid een taalcursus te volgen.
Het overgrote deel van de geïnterviewde stakeholders geeft aan dat de screening eenvoudig
inpasbaar is in het werkproces. De Taalmeter wordt over het algemeen afgenomen door een selecte
groep medewerkers. Zonder uitzondering geven organisaties aan dat deze medewerkers de
Taalmeter zelf één of meerdere malen hebben ingevuld. Daarnaast hebben zij in de regel een
presentatie van Stichting Lezen & Schrijven bijgewoond. Op het Jongerenloket Rotterdam na, zijn er
nergens richtlijnen voor afname opgesteld, maar gezien de eenvoud van het instrument lijkt ook
niemand behoefte te hebben aan een dergelijk protocol.
Wat opvalt is dat organisaties waar aangegeven wordt dat de Taalmeter goed in het werkproces
inpasbaar is, de organisaties zijn die een vast moment hebben waarop de Taalmeter wordt
afgenomen en die tevens een vaste ruimte met computer beschikbaar hebben waar de afname
plaatsvindt. Wanneer dit niet het geval is, lopen medewerkers vaak tegen problemen aan waaronder
tijdgebrek, het lastig vinden om erover te beginnen of het moeten afstaan van de eigen computer.
Het UWV Zwolle is een voorbeeld van een organisatie waarbij nog gezocht wordt naar een geschikte
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manier om de Taalmeter in te zetten. Omdat afname van de Taalmeter geen verplichting is, wordt
door medewerkers van het UWV Zwolle vaak besloten de Taalmeter niet af te nemen vanwege
tijdgebrek. De gebruikelijke dienstverlening heeft op dat moment prioriteit boven afname van de
Taalmeter. Het UWV Zwolle is echter wel bezig met het uitbouwen van de Taalmeter. Zo komt er
binnenkort een vast bureau met computer die te allen tijde beschikbaar is voor deelnemers van de
Taalmeter. Het belang van routine met betrekking tot de afname van de Taalmeter komt tevens naar
voren in het gesprek met de gemeente Utrecht: de Taalmeter moet en duidelijke plek in het
werkproces krijgen en er moet een duidelijke boodschap naar de klant worden gegeven. Daarbij is
het belangrijk om ervoor te zorgen dat het vervolgtraject goed gestroomlijnd is zodat medewerkers
die de Taalmeter afnemen hier geen energie in hoeven steken. Op die manier zal de bereidheid de
Taalmeter in te zetten toenemen en het draagvlak onder de medewerkers vergroten.
Bij de meeste organisaties zijn de personen die de Taalmeter afnemen, niet de personen die het
vervolgtraject begeleiden. Vaak worden de behaalde scores doorgespeeld naar collega’s of andere
organisaties die het contact met de klant verder oppakken. Bij Ossel Schoonmaak en bij
Kringloopwinkel Steenwijk is dit niet het geval. Hier worden de gesprekken naar aanleiding van de
scores door het eigen personeel gevoerd. Ossel Schoonmaak heeft ervoor gekozen om deze
gesprekken telefonisch te voeren waarbij alleen de mensen met een indicatie laaggeletterdheid
worden opgebeld. Bij Kringloopwinkel Steenwijk zijn allemaal individuele, persoonlijke gesprekken
ingepland. Deze gesprekken bleken vaak erg heftig te zijn omdat er problemen aan het licht kwamen
die lange tijd verborgen waren geweest. Om die reden is er bewust voor gekozen om de precieze
scores niet kenbaar te maken aan de medewerkers om zo te voorkomen dat mensen hier een naar
gevoel aan over zouden houden. Wel is aangegeven dat er mogelijk problemen zijn waar iemand
tegenaan loopt en dat Kringloopwinkel Steenwijk hun kan helpen bij het oplossen ervan. Wat betreft
de gesprekken na afloop van de screening, wordt tijdens het gesprek bij de gemeenten Schiedam,
Maassluis en Vlaardingen een interessante opmerking gemaakt: klanten blijken na afloop van de
Taalmeter vaak te vragen welke vragen zij fout hebben beantwoord. Dat het niet mogelijk is om de
gemaakte vragen in te zien en deze eventueel met de klant te bespreken, wordt daarom als een
nadeel ervaren.
Een andere interessante suggesties komt van de medewerkers van UWV Zwolle. Aangezien zij het
vervolgtraject niet zelf regelen, maar Stichting Lezen & Schrijven het van hen overneemt, moeten zij
na iedere afname een e-mail naar de stichting verzenden waarin de contactgegevens van de
deelnemer vermeld staan. Deze extra handeling is voor hen vervelend en de suggestie is dan ook om
een mogelijkheid te creëren waarop deze gegevens direct zijn aan te geven tijdens het invullen van
de persoonsgegevens.
6.5 Kwaliteit van het instrument
Zijn deelnemers volgens u voldoende computervaardig om de Taalmeter te maken?
Het feit dat de Taalmeter volledig digitaal wordt afgenomen, blijkt voor veel mensen een probleem
te zijn. Bij alle geïnterviewde organisaties bleek toch een redelijk percentage van de potentiële
deelnemers niet voldoende computervaardig om de Taalmeter zelfstandig te kunnen maken. De
geschatte percentages varieerden: zo noemde Wezo Zwolle een percentage van 10%, terwijl
Kringloopwinkel Steenwijk schatte dat meer dan 20% van de deelnemers weinig tot geen ervaring
met de computer had. Instellingen die aangaven wat dit betreft vrijwel geen problemen te
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ondervinden waren de Sociale dienst van de gemeente Almere, het Jongerenloket van de gemeente
Rotterdam en het Jongerenloket van de gemeente Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Het lijken
dus vooral jongeren die wel voldoende digivaardig zijn. Dat het computerprobleem vooral een
probleem voor ouderen betreft, werd expliciet genoemd in het gesprek bij Kringloopwinkel
Steenwijk. Hier wordt opgemerkt dat veel mensen op leeftijd huiverig zijn voor de computer en dit
een extra barrière vormt voor het invullen van de Taalmeter. Ook de rationale van de gemeente Den
Haag is dat de Taalmeter om deze reden voor ouderen misschien minder geschikt is als instrument
voor het meten van leesvaardigheid.
De oplossingen die organisaties hanteren wanneer een potentiële deelnemer geen
computervaardigheden blijkt te bezitten, zijn uiteenlopend. Sommige geïnterviewden, waaronder
medewerkers van de gemeente Den Haag en het UWV Zwolle geven aan op dat moment een korte
uitleg over de computer te geven. Medewerkers vertellen een deelnemer dan hoe je de muis
beweegt, hoe je kunt klikken en hoe je over de pagina kunt scrollen waarna de deelnemer de
Taalmeter alsnog zelf invult. Bij Kringloopwinkel Steenwijk worden deelnemers met weinig
computervaardigheden ook wel eens geholpen doordat medewerkers de antwoorden aanklikken die
door de deelnemers als juist worden aangewezen. Bij de gemeente Utrecht worden in dergelijke
gevallen Taalmeters op papier afgenomen. Vanwege de deelname van de gemeente Utrecht aan de
pilot, zijn deze papieren versies in hun bezit en kunnen zij deze desgewenst inzetten. Dit is voor hen
een uitkomst aangezien medewerkers van buurtteams vaak bij mensen thuiskomen om de Taalmeter
af te nemen, maar ook voor mensen die minder computervaardig zijn wordt dit als een goede
oplossing gezien. Weer een ander beleid hanteert Ossel Schoonmaak, waar meerdere malen is
besloten om een weinig computervaardige deelnemer de Taalmeter opnieuw te laten maken. Dit
met het idee dat de deelnemer de tweede keer beter zou weten hoe hij of zij met de computer om
moet gaan. Hoewel veel organisaties aangaven een oplossing te zoeken wanneer een
computerprobleem werd geconstateerd, werd bij Wezo Zwolle en de Formulierenbrigade van de
gemeente Schiedam besloten om in deze gevallen helemaal geen Taalmeter af te nemen. Bij Wezo
Zwolle werd hiervoor als reden gegeven dat het klantonvriendelijk was, terwijl het bij de
Formulierenbrigade teveel tijd van de medewerkers zou vergen om klanten op dergelijk intensieve
wijze te begeleiden.
Tijdens de veldraadpleging is gevraagd naar de benodigde computervaardigheden die problemen
opleverden. Hierbij werd meermaals aangegeven dat het slepen bij opdracht 3 voor veel deelnemers
problemen oplevert. Dit onderdeel moet dan ook vaak worden voorgedaan of extra worden
uitgelegd. Daarnaast werd aangegeven dat deelnemers het vaak lastig vonden om te scrollen over de
pagina en daarom soms niet wisten wat hen te doen stond. Bij Ossel Schoonmaak wordt aangegeven
dat veel deelnemers hierdoor tijd verloren. Een derde probleem dat genoemd werd, betrof het feit
dat er meerdere vragen bij dezelfde tekst gesteld worden. Omdat er behalve de gestelde vraag en
het aantal gekleurde bolletjes niks aan de pagina verandert wanneer er een antwoord wordt
aangeklikt, hadden niet alle deelnemers door dat er een tweede of derde vraag was verschenen.
Sommige deelnemers klikten hierdoor meerdere malen op hetzelfde antwoord totdat er een nieuwe
opdracht met een nieuwe tekst verscheen.
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Wat vindt u van het beschikbare tijdsbestek voor Taalmeter 1F?
Veel stakeholders geven aan dat een groot percentage van de mensen onvoldoende tijd heeft om
alle vragen te beantwoorden. De 12 minuten die een deelnemer krijgt voor het beantwoorden van
de vragen, zijn dus niet altijd genoeg. Over de vraag in hoeverre dit positief dan wel negatief is, zijn
de meningen verdeeld. Hoewel de meeste organisaties de tijdslimiet niet problematisch vinden
aangezien deze aangeeft dat mensen onvoldoende snel lezen en het dus een indicatie is voor lage
leesvaardigheid, wordt dit bij Kringloopwinkel Steenwijk wel als een probleem ervaren. Door de
tijdsdruk worden mensen die laaggeletterd of niet computervaardig zijn erg onzeker. Ze willen hun
antwoorden kunnen teruglezen en alles nog eens bekijken. Dat dit niet mogelijk is, levert stress op bij
de vaak toch al onzekere deelnemers. Wanneer het vanwege tijdsgebrek niet lukt om Taalmeter 1F
volledig te doorlopen, houdt iemand daar een vervelend gevoel aan over wat een demotiverende
werking zou hebben. Aangezien de Taalmeter wordt ingezet bij allochtonen en autochtonen, bij
jongeren en ouderen en bij mensen met of zonder computerervaring, is het volgens de
geïnterviewde van Kringloopwinkel Steenwijk belangrijk om te zorgen dat mensen voldoende tijd
hebben om Taalmeter 1F af te maken. Bij de gemeente Den Haag wordt wat dit betreft een verschil
tussen jongeren en ouderen geconstateerd. Vooral jongeren doorlopen de Taalmeter vaak in minder
dan 12 minuten, terwijl ouderen vaak tijd te kort komen. De gesproken medewerkers hebben echter
niet het idee dat dit het resultaat is van een verschil in computervaardigheid tussen beide groepen,
maar eerder van een verschil in leestempo.
Bij de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen wordt aangegeven dat mensen fouten maken
doordat zij het gevoel hebben snel door de vragen heen te moeten gaan en daardoor niet voldoende
tijd nemen om de teksten goed te lezen. Na afronding van de Taalmeter komt het dan ook regelmatig
voor dat mensen aangeven dat ze een ander antwoord hadden willen aanklikken. Om die reden
wordt er in de uitleg voorafgaand aan de afname van de Taalmeter op gewezen dat deelnemers
voldoende tijd moeten nemen alvorens een van de antwoorden aan te klikken.
Wat vindt u van de kwaliteit van de afzonderlijke opdrachten?
Volgens vrijwel alle respondenten geven de verschillende onderdelen van de Taalmeter samen een
goed beeld van het leesniveau van een deelnemer. Ter illustratie hiervan dient de opmerking zoals
gemaakt tijdens het gesprek bij Wezo Zwolle ‘De afwisseling van de opdrachten geeft een compleet
beeld van hoe iemand in het dagelijks leven met de Nederlandse taal uit de voeten kan’. Wel wordt
een niveauverschil tussen de opdrachten genoemd: opdracht 4 waarbij zinnen aan afbeeldingen
moeten worden gekoppeld, wordt eenvoudiger gevonden dan de andere opdrachten. Opdracht 3 (de
opdracht waarbij woorden in een tekst gesleept moeten worden) en opdracht 5 (de opdrachten bij
een grafiek of tabel) worden daarentegen als vrij lastig bestempeld. Ook in het gesprek bij het
Jongerenloket Rotterdam wordt de lage moeilijkheidsgraad van opdracht 4 genoemd; volgens de
geïnterviewde is het bijna onmogelijk om opdracht 4 verkeerd te maken. Wel wordt aangegeven dat
op basis van deze opdracht kan worden opgemerkt dat iemand de test saboteert door gewoon door
de vragen heen te klikken. Medewerkers van het UWV geven aan opdracht 3 ook moeilijk te vinden,
maar omdat veel mensen op deze opdracht uitvallen, is het volgens hen juist een erg sterke
opdracht. Andere stakeholders zeggen juist opdracht 1 en 2 erg goed te vinden omdat dit duidelijke
leesopdrachten zijn.
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Vindt u de opdrachten functioneel in die zin dat ze aansluiten bij realistische taalsituaties?
Door de meeste organisaties, waaronder Kringloopwinkel Steenwijk, de gemeente Almere, de
gemeente Den Haag en Wezo Zwolle, wordt aangegeven dat de opdrachten aansluiten bij relevante
taalsituaties. Als je de indicatie 1F krijgt, dan ben je volgens hen ook in staat om in het dagelijks leven
te functioneren. Of zoals de medewerkers van het UWV Zwolle het verwoorden: ‘als je deze test
kunt, kun je dusdanig functioneren dat je weet wanneer je hulp moet vragen en waar’. De
geïnterviewde van het Jongerenloket Rotterdam geeft aan vanaf het begin af aan betrokken geweest
te zijn bij de ontwikkeling van het instrument en al in een vroeg stadium te hebben aangegeven dat
de opdrachten en vragen bij de belevingswereld van jongvolwassenen zou moeten passen. Dit heeft
volgens hem geresulteerd in een functionele set opgaven waarbij verschillende situaties uit het
dagelijks leven de revue passeren.
Volgens de meeste stakeholders was het niveau van de teksten en opdrachten goed, alhoewel
medewerkers van de gemeente Den Haag aangaven dat sommigen de screening van een erg laag
niveau vonden. In het gesprek bij de gemeente Utrecht werd een tegengestelde mening
geformuleerd en werd aangegeven de screening, zelfs voor 1F, van een behoorlijk hoog niveau te
vinden. Ook het feit dat de Taalmeter direct start met lastige vragen werd hier een probleem
gevonden. Omdat de afname mensen betreft bij wie problemen worden verwacht en die
waarschijnlijk al vaker zijn gezakt voor examens is het belangrijk om eerst het zelfvertrouwen op te
bouwen met één of twee vragen die iemand wel kan. Mensen moeten eerst over hun schroom
heenkomen, zeker aangezien zij in een vreemde setting ineens voor een dergelijke opdracht worden
gezet. Dat mensen direct in het diepe gegooid worden, kan een confronterende werking hebben en
daarmee een negatieve invloed op de resultaten.
6.6 Implementatie van Taalmeter 2F
Wat zijn uw ideeën over de implementatie van Taalmeter 2F?
De organisaties die voor de veldraadpleging benaderd zijn, hadden op het moment van het interview
slechts met Taalmeter 1F gewerkt. Met het oog op de beschikbaarheid van een tweede Taalmeter
die screent op niveau 2F is aan alle betrokkenen gevraagd wat hun ideeën zijn met betrekking tot de
implementatie van dit instrument. De meeste organisaties hadden nog niet kennisgenomen van deze
nieuwe ontwikkeling waardoor zij het vaak lastig vonden om op deze vraag te antwoorden. Alleen de
gemeenten Rotterdam en Utrecht, die beide zijn benaderd voor medewerking aan een pilot voor 2F,
gaven aan op de hoogte te zijn van het nieuwe instrument.
Wat opviel was dat alleen de medewerkers van de gemeenten Utrecht, Rotterdam en Hengelo
positief waren over de mogelijke implementatie van Taalmeter 2F. Bij het Jongerenloket Rotterdam
werd aangegeven dat de meeste jongeren die bij hen aan het loket komen een leesniveau tussen 1F
en 2F hebben. Omdat niveau 2F de startkwalificatie is voor een vervolgopleiding is dit niveau voor
het Jongerenloket relevanter om te toetsen dan het lagere niveau 1F. Ook voor de gemeente Utrecht
heeft dit instrument een meerwaarde, alhoewel in zeer specifieke gevallen. Voor de gemeente
Hengelo is Taalmeter 2F mogelijkerwijs een interessante aanvulling op de reeds beschikbare meter.
De inzet van Taalmeter 2F zou echter vooral nuttig zijn voor mensen die aangeven graag een
opleiding te willen doen terwijl het taalniveau hier mogelijkerwijs een belemmering voor vormt. Voor
die gevallen waar iemand voor werk of opleiding een groter beroep op zijn taalkennis moet doen, is
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het nuttig om te differentiëren en ook Taalmeter 2F af te nemen. Voor deze groep mensen zijn
opleidingen beschikbaar en wanneer iemand een leesniveau boven 1F maar onder 2F blijkt te
hebben, bestaat de mogelijkheid voor een klant om een vervolgtraject in te gaan.
Hoewel bij de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen wordt verteld dat jongeren die
binnenkomen bij het project Startpunt Go net als de jongeren die binnenkomen bij het Jongerenloket
in Rotterdam over het algemeen hoog scoren op de Taalmeter, zijn medewerkers hier niet van
mening dat Taalmeter 2F een meerwaarde binnen de organisatie heeft. Dit mede vanwege een
gebrek aan opleidingsmogelijkheden voor mensen met een leesniveau tussen 1F en 2F. Hetzelfde
geldt voor de gemeente Den Haag en voor Wezo Zwolle. Beide instanties vinden Taalmeter 1F
voldoende toereikend voor de eigen organisatie. Dit instrument voldoet volgens hen aan de wens om
die mensen te selecteren voor wie een laag taalvaardigheidsniveau in het dagelijks leven een
probleem vormt. UWV Zwolle geeft een vergelijkbaar argument. Mensen met leesniveau 1F zijn
voldoende taalvaardig om gebruik te kunnen maken van de digitale middelen die het UWV inzet.
Hoewel een taaltraject voor de mensen zelf van nut kan zijn, heeft het dit niet voor de
dienstverlening van het UWV en afname van Taalmeter 2F achten zij dan ook niet nodig. Daarbij
verloopt de implementatie van Taalmeter 1F binnen het UWV Zwolle vrij moeizaam, waardoor
inpassing van 2F volgens de geïnterviewde medewerkers een extra belasting zou vormen.
Kringloopwinkel Steenwijk staat in principe positief tegenover de implementatie van Taalmeter 2F.
Aangezien een groot percentage van de vrijwilligers die zij screenen echter ruim onder niveau 1F zit,
wordt aangegeven dat Kringloopwinkel Steenwijk wellicht niet de aangewezen organisatie voor dit
screeningsinstrument zal zijn. Daarnaast heeft niveauverhoging voor deelnemers met een leesniveau
onder 1F voor hen op dit moment de prioriteit. Ossel Schoonmaak staat hier anders tegenover.
Hoewel ook zij veel mensen screenen die onder niveau 1F scoren, staan zij er voor open om ook
opleidingsmogelijkheden te creëren voor mensen die hun leesniveau willen verhogen naar 2F. Omdat
zij hun volledige personeelsbestand kortgeleden hebben gescreend op niveau 1F, zal de inzet van 2F
voor hen echter minimaal zijn. Ook bij de gemeente Almere wordt getwijfeld over de meerwaarde
van een tweede instrument. Taalmeter 1F was hier voor veel mensen al behoorlijk lastig en
daarnaast zou het betekenen dat er binnen de groepsbijeenkomst waar de Taalmeter bij meerdere
mensen tegelijkertijd wordt afgenomen, onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen
verschillende mensen. Op basis van bijvoorbeeld opleidingsniveau zou dan besloten moeten worden
om een aantal mensen Taalmeter 1F te laten maken, terwijl anderen Taalmeter 2F invullen; een
onderscheid dat onwenselijk wordt geacht.
Wanneer toch besloten wordt om beide instrumenten binnen de organisatie in te zetten, wordt het
door veel stakeholders wenselijk geacht om duidelijke richtlijnen vanuit Stichting Lezen & Schrijven
te krijgen met betrekking tot de keuze tussen het gebruik van beide instrumenten. Deze inschatting
wordt lastig gevonden om zelf te maken.
6.7 Implementatie van andere screeningsinstrumenten
Wat zijn uw ideeën over de implementatie van andere screeningsinstrumenten?
Uit de gevoerde interviews bleek er grote verdeeldheid te bestaan met betrekking tot de wens om
ook andere screeningsinstrumenten zoals een Digimeter, Schrijfmeter of Rekenmeter ter beschikking
te hebben. Enkele stakeholders, zoals de geïnterviewde van de gemeente Rotterdam, geven aan
open te staan voor alle aanvullende instrumenten: ‘Hoe meer instrumenten we hebben, gezien de
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toekomst en de focus op vakmanschap, hoe meer instrumenten we toe kunnen passen. Dit zou
alleen maar een bijdrage kunnen leveren om te zien of iemand echt uitgeleerd is en richting werk
kan, of dat er nog kansen zijn waarop iemand met ondersteunende middelen terug naar school zou
kunnen.’ Ook bij Kringloopwinkel Steenwijk wordt op de vraag naar de behoefte aan andere
screeningsinstrumenten met een ‘volmondig ja’ geantwoord. Bij de andere organisaties heerst meer
twijfel over de inzet van nieuwe screeningsmethoden. Er wordt aangegeven dat het alvorens de
instrumenten in te zetten erg belangrijk is om te detecteren in welke gevallen dergelijke
instrumenten een meerwaarde hebben en goed na te denken over de wijze waarop deze
instrumenten binnen de organisatie moeten worden ingebouwd. ‘Voor we het weten doen we
allemaal hele domme dingen’. In veel gevallen is een dergelijke screening alleen bedreigend voor
mensen, zonder dat het daadwerkelijk iets toevoegt. Bij de gemeente Utrecht wordt opgemerkt dat
het vooral de ontwikkelaars van dergelijke instrumenten zijn die erg duidelijk moeten communiceren
over de mogelijke meerwaarde van afname in bepaalde situaties. Dit moet zeker niet aan de
gemeenten worden overgelaten omdat men dan het risico loopt ‘zoals nu met de Taalmeter dreigt te
gebeuren, dat instrumenten landelijk worden ingevoerd bij alle sociale diensten omdat men het idee
heeft dat dit dan iets op zal lossen om de mogelijke taaleis in de bijstand te implementeren’.
Wat zijn uw ideeën over de implementatie van een Digimeter?
Veel organisaties geven aan enthousiast te zijn over de implementatie van een Digimeter. Bij de
gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen komen bijvoorbeeld vaak mensen aan de balie van
de Formulierenbrigade die moeite hebben met het aanvragen van een DigiD-code. Op dit gebied
zouden mensen wel wat meer informatie of hulp kunnen gebruiken. Ook voor het UWV zou een
Digimeter handig zijn. Zeker omdat een deel van hun dienstverlening digitaal verloopt. Verder wordt
een Digimeter nuttig geacht met betrekking tot solliciteren. Ook hiervoor is het volgens Wezo Zwolle
bijna noodzakelijk om met een computer om te kunnen gaan en een Digimeter zou dan helpen om in
kaart te brengen welke mensen hierbij problemen ondervinden. Bij de gemeente Utrecht wordt
opgemerkt dat een objectief meetinstrument niet altijd nodig is en er vaak kan worden volstaan met
een rechtstreekse vraag naar de behoefte om de digitale vaardigheden te vergroten. Bij een gebrek
aan digitale vaardigheden zal de schaamte minder groot zijn dan bij een alfabetiseringsprobleem en
de kans is dan ook groot dat veel mensen zichzelf zullen opgeven voor bijvoorbeeld aangeboden emailcursussen. ‘En wanneer mensen al weten dat ze iets niet kunnen, ga je ze dan testen om te laten
zien dat ze het niet kunnen?’
Wat zijn uw ideeën over de implementatie van een Schrijfmeter?
Wat betreft de eventuele invoering van een Schrijfmeter, zijn de meningen onder de geïnterviewde
stakeholders sterk verdeeld. Bij de gemeente Utrecht heerst er twijfel over het nut van een dergelijk
instrument. ‘Wellicht is het zinnig als mensen net boven het randje scoren op de Taalmeter, maar als
mensen daar al onder niveau scoren dan heeft het geen zin om nog meer zout in de wond te
strooien’. Wanneer er bij mensen al een leesprobleem geconstateerd is, dan zou het
klantonvriendelijk zijn en tevens weinig nut hebben om vervolgens te constateren dat het probleem
nog groter is dan al eerder was gebleken. Hoewel de gemeente Hengelo zeker niet negatief
tegenover de inzet van een Schrijfmeter staat, wordt ook hier genoemd dat het laten maken van een
Schrijfmeter erg pijnlijk voor mensen kan zijn, omdat eventuele problemen zo direct zichtbaar zijn.
De impact van de afname kan dus groot zijn en dit is iets dat volgens enkele stakeholders
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meegenomen moet worden bij de afweging om wel of niet te kiezen voor de inzet van dit
instrument.
De geïnterviewde medewerkers van het UWV geven aan een Schrijfmeter wel een waardevolle
aanvulling te vinden. Dit omdat er volgens hen veel mensen problemen met schrijven en/of typen
ondervinden, die wel een leesniveau van boven 1F hebben. Met de op dit moment beschikbare
Taalmeter komt dit alfabetiseringsprobleem dus niet aan de oppervlakte. Wat betreft de inzet van de
Schrijfmeter wordt het instrument vaak genoemd in relatie tot een sollicitatietraining. Het kunnen
schrijven van sollicitatiebrieven of een cv is immers een vereiste om te kunnen solliciteren. Vooral
wanneer een organisatie zich richt op de doorstroom naar de arbeidsmarkt, kan het zinvol zijn te
bekijken of implementatie van een Schrijfmeter van nut kan zijn. Zoals door de gemeente Almere
wordt aangekaart, moeten er vervolgens wel middelen beschikbaar zijn om aan de slag te kunnen
met een geconstateerd probleem. Er moet tijd en geld beschikbaar zijn om iemand in zo’n geval een
traject met ondersteuning aan te bieden. Wat betreft de Schrijfmeter wordt ook gerefereerd aan de
praktische implicaties voor organisaties. Ter illustratie geeft de gemeente Schiedam aan dat de
afname van zowel een Schrijfmeter als een Leesmeter waarschijnlijk erg veel tijd van de
medewerkers vergt, zeker wanneer het betekent dat medewerkers zelf de geschreven teksten
moeten beoordelen. Om die reden wordt hier voorgesteld een online Schrijfmeter te ontwikkelen
waarbij er net zoals bij de Taalmeter een kant-en-klare score uitkomt waaraan vervolgens een
bepaald schrijfniveau gekoppeld wordt.
Wat zijn uw ideeën over de implementatie van een Rekenmeter?
Wat betreft een eventuele Rekenmeter zijn weinig organisaties echt enthousiast omdat zij niet inzien
op welke wijze een dergelijk instrument van nut kan zijn binnen hun organisatie. De gemeente Den
Haag vormt wat dit betreft een uitzondering. Hier wordt het belang genoemd van een Rekenmeter
voor een selecte doelgroep en dan met name voor mensen die een beroep wensen waarvoor je moet
kunnen rekenen. Omdat een dergelijke toets echter niet voor iedereen zinvol is en afname in
combinatie met de Taalmeter veel tijd in beslag neemt voor zowel de gemeentemedewerkers als
voor de klant, zou het geen onderdeel van de initiële screening moeten zijn. Op een later moment en
in specifieke gevallen, zou het eventueel wel van nut zijn. Ook de geïnterviewde van de gemeente
Utrecht zegt zich voor te kunnen stellen dat het eventueel een zinvol instrument kan zijn rondom
schuldenproblematiek. Het moet dan echter niet alleen gericht zijn op het daadwerkelijke rekenen,
maar vooral ook op het schatten. In de dagelijkse praktijk is dit volgens hem van groter belang.
Verder staan Ossel Schoonmaak en Kringloopwinkel Steenwijk in principe positief tegenover de inzet
van een Rekenmeter. Net als de gemeente Den Haag lijkt het hun beter om dit instrument echter pas
op een later moment, na de initiële screening, in te zetten. Op die manier kan eerst geïnventariseerd
worden of iemand überhaupt behoefte heeft aan een verhoging van bepaalde vaardigheden.
6.8 Conclusies en aanbevelingen
Uit de veldraadpleging blijkt dat Taalmeter 1F wordt ingezet voor verschillende doeleinden. Het
controleren of het leesniveau van een klant een belemmering vormt voor de doorstroom naar
opleiding of werk wordt daarbij vaak als voornaamste reden genoemd wordt. Bij een groot aantal
organisaties vormt afname van de Taalmeter een verplichting. Wanneer dit niet het geval is, dan
blijken toch veel mensen te weigeren om aan de screening deel te nemen. Vrijwel alle geïnterviewde
professionals geven aan de Taalmeter een geschikt instrument te vinden om de laaggeletterde
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Nederlander op te sporen. Daarbij wordt wel het belang van de verplichtstelling benadrukt. Wanneer
klanten vrij zijn om wel of geen Taalmeter in te vullen, zullen juist de laaggeletterden uit schaamte
besluiten om deelname te weigeren. Toch zijn er ook professionals met een meer ambivalente
houding ten opzichte van de Taalmeter. Zo wordt bij de gemeente Utrecht benadrukt dat vanwege
de gevoeligheid van de problematiek en de schaamte die hierdoor bij de doelgroep heerst, omzichtig
moet worden omgesprongen met de inzet van het instrument. Het is daarom essentieel om goed na
te denken over de meerwaarde van het instrument in specifieke gevallen.
Stichting Lezen & Schrijven geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de doelgroep voor wie de
Taalmeter geschikt is. Om verschillende redenen worden deze richtlijnen echter niet altijd gevolgd.
Vaak is dit om een gevoel van uitsluiting te voorkomen wanneer de Taalmeter in groepsverband
wordt gemaakt. Ook worden door veel organisaties zowel allochtonen getest als autochtonen die
soms nauwelijks Nederlands spreken. Organisaties zijn zich over het algemeen wel bewust van de
mogelijke verschillen in begeleiding die voor beide groepen deelnemers nodig zijn. De gemeente
Utrecht hanteert wat dit betreft een opvallend beleid vanwege de beslissing de Taalmeter bij een
meer specifieke doelgroep in te zetten en alleen mensen met het Nederlands als moedertaal te
screenen. Dit omdat zij geen problemen hebben allochtonen met een algeheel taalprobleem te
bereiken en daarnaast onvoldoende opleidingsmogelijkheden voor deze groep beschikbaar hebben.
Aangezien Taalmeter 1F ook voor mensen wordt ingezet die het Nederlands onvoldoende beheersen,
is het belangrijk om naar buiten toe zeer duidelijk te communiceren geconstateerde problemen bij
deze groep hoogstwaarschijnlijk geen alfabetiseringsprobleem betreffen, maar eerder een algeheel
taalprobleem.
Het advies vanuit Stichting Lezen & Schrijven om Taalmeter 1F af te nemen tot niveau mbo-4 wordt
veelal overdreven gevonden. Mensen die een mbo-3 opleiding hebben afgerond, worden door de
stakeholders voldoende taalvaardig geacht om de Taalmeter met een voldoende resultaat af te
leggen. Dit probleem kan wellicht ondervangen door Taalmeter 2F in het vervolg in te zetten voor
mensen met een afgeronde mbo-3 opleiding.
Ondanks het advies van Stichting Lezen & Schrijven om na een indicatie laaggeletterdheid verder te
toetsen op het taalniveau waarbij ook andere vaardigheden betrokken worden, blijft dit veelal
achterwege. Ook komt het veelvuldig voor dat de organisaties die de Taalmeter afnemen niet weten
of er bij de organisaties waarnaar zij mensen doorverwijzen nog toetsen worden afgenomen. Bij veel
organisaties, met name de gemeenten waarbij de Taalmeter wordt afgenomen, is er weinig inzicht in
de aangeboden vervolgtrajecten. De gemeente Rotterdam vormt wat dit betreft een positieve
uitzondering, aangezien zij jongeren met een indicatie laaggeletterdheid uitvoerig verder screent op
hun taalvaardigheid. Het is aan te raden om het belang van verder testen nog sterker te
benadrukken. Zeker wanneer Taalmeter 1F ook wordt ingezet voor allochtonen met een lage
spreekvaardigheid, is het essentieel om meer inzicht te krijgen in de aard van het geconstateerde
probleem. Positief is dat veel organisaties naar aanleiding van de indicatie wel een dialoog aangaan
met de klant. Hierbij wordt vooral getracht in kaart te brengen wat de scholingsbehoefte is en welk
traject hierbij aan zal sluiten. Volgens sommigen is een dergelijk gesprek te verkiezen boven het
afnemen van nog meer toetsen omdat het belangrijker gevonden wordt om te achterhalen wat
mensen zelf in hun dagelijks leven als een probleem ervaren.

77

De doorstroomvoorzieningen zijn over het algemeen goed geregeld. Bij iedere organisatie wordt een
probleem van laaggeletterdheid direct opgepakt en wordt er voorzien in een scholingsaanbod
teneinde het taalniveau van de klant te verhogen. Over het algemeen wordt per geval bekeken wat
de beste keuze is uit een goed samenhangend aanbod van formele en niet-formele educatie. Een
vraag die leeft onder de stakeholders is of het volgen van een opleiding voor iemand met een
leesniveau onder 1F verplicht gesteld moet worden of op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Op deze
vraag worden door de benaderde organisaties verschillende antwoorden geformuleerd die
resulteren in verschillen in beleidsvoering.
Vrijwel alle geïnterviewde organisaties geven aan de Taalmeter goed in te kunnen passen in hun
werkproces. De wijze waarop dit gebeurt wisselt per organisatie: soms wordt de Taalmeter in
groepsverband afgenomen, terwijl er ook vaak gekozen wordt voor individuele afname. Aangezien
laaggeletterden nog wel eens tegen problemen aanlopen bij het maken van de Taalmeter, wordt het
belang van een goede begeleiding aangestipt. De aanwezigheid van een medewerker die indien
nodig extra hulp en uitleg kan bieden, wordt door klanten als een steun ervaren waardoor de
onzekerheid bij de klant kan afnemen. Opvallend is dat vooral organisaties die een vast moment voor
de screening hebben gecreëerd en die een vaste computer speciaal voor afname van de Taalmeter
beschikbaar hebben, aangeven de Taalmeter goed te kunnen inpassen. Routine met betrekking tot
de afname lijkt dus belangrijk. Een speciaal loket met een duidelijke boodschap naar de klant is
daarmee aan te raden. Een duidelijker beleid ten aanzien van de Taalmeter zou tevens uitkomst
kunnen bieden voor organisaties die de Taalmeter niet verplicht stellen en om die reden ongemak
ervaren bij de vraag naar afname. Wanneer de afname een vast onderdeel wordt van bijvoorbeeld
een langere screening en hierbinnen een vast moment en een vaste plaats van afname kent, kan een
heldere boodschap naar de klant worden gegeven.
Tijdens de interviews is opgemerkt dat het voorkomt dat klanten vragen naar de fouten die zij
hebben gemaakt. Het wordt dan ook als wenselijk ervaren om de vragen na afloop in te kunnen zien
om deze eventueel met de klant te kunnen bespreken. Om aan deze wens tegemoet te komen, kan
de mogelijkheid worden ingebouwd om na het beantwoorden van alle vragen de resultaten in te
zien. Dit vergroot echter tevens het gevaar dat vragen of opdrachten openbaar worden gemaakt. Een
andere mogelijkheid om het gebruikersgemak voor sommige organisaties te vergroten, ligt in het
creëren van een mogelijkheid om binnen de Taalmeter contactgegevens van een klant in te vullen.
Op die manier hoeven organisaties zoals het UWV Zwolle deze gegevens niet achteraf nog aan
Stichting Lezen & Schrijven door te geven.
Voor veel mensen is het een probleem dat de Taalmeter digitaal wordt afgenomen. Bij veel
organisaties bezit 10-20% van de mensen onvoldoende digitale vaardigheden om de Taalmeter
zelfstandig te kunnen maken. Organisaties gaan hier verschillend mee om: sommige geven een korte
computertraining of klikken zelf de juiste antwoorden aan, andere nemen een papieren versie af of
laten een deelnemer de Taalmeter een tweede keer maken en weer andere hanteren het beleid om
in dergelijke gevallen van afname af te zien. Vooral opdracht 3 waarbij woorden naar de juiste plaats
in een tekst moeten worden gesleept, wordt als een probleem ervaren. Ook is het voor veel
deelnemers een probleem om over de pagina te scrollen. Een laatste probleem met betrekking tot de
computer is het feit dat sommige deelnemers niet hebben begrepen dat er meerdere vragen bij een
opdracht horen, omdat er behalve het aantal gekleurde bolletjes niks aan de pagina verandert
wanneer er een antwoord wordt aangeklikt. Sommigen hebben daardoor het idee dat de computer
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blijft hangen en klikken net zo lang op hetzelfde antwoord tot de computer een nieuwe opdracht laat
zien. Om deze problemen te minimaliseren, zijn een aantal zaken aan te raden. Ten eerste is het
belangrijk om duidelijke richtlijnen te geven voor het omgaan met niet computervaardige
deelnemers. Eventueel kan besloten worden om hiervoor papieren versies van de Taalmeter
beschikbaar te stellen. Ten tweede is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het maken van de
Taalmeter zo min mogelijk computervaardigheden van de deelnemer vergt. Dit is te realiseren door
opdracht 3, de opdracht waarbij gesleept moet worden, te vervangen door een opdracht waarbij het
klikken met de muis voldoende is. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de tekst met
bijbehorende vraag altijd zichtbaar is zonder dat hiervoor gescrold hoeft te worden. Ten derde is het
aan te raden om duidelijker aan te geven dat er verschillende vragen bij een opdracht horen. De
wijze waarop dit nu met gekleurde bolletjes wordt aangegeven, blijkt onvoldoende duidelijk voor
sommige deelnemers. Beter is het wellicht om de vragen zelf te nummeren .
Over de kwaliteit van de afzonderlijke opdrachten zijn de meningen sterk verdeeld. Wel zijn
stakeholders redelijk unaniem over het idee dat opdracht 3 en 5 relatief moeilijk zijn, terwijl
opdracht 4 juist erg gemakkelijk is. Om het zelfvertrouwen bij deelnemers op te bouwen, is het aan
te raden om te starten met een eenvoudiger opdracht. Het naar voren halen van opdracht 4 is om
die reden aan te bevelen.
Over de beschikbare tijd van twaalf minuten voor het maken van de Taalmeter zijn de meningen
verdeeld. Hoewel het bij alle organisaties voorkwam dat mensen onvoldoende tijd hadden de
screening volledig te doorlopen, vonden sommige dit geen probleem terwijl andere aangaven dat dit
een erg demotiverende werking op de klanten zou hebben. Daarnaast zouden mensen vaak te snel
door de vragen heen klikken vanwege het gevoel onvoldoende tijd te hebben om de vragen goed te
lezen. Het is dan ook aan te raden om dit probleem op te lossen door op het scherm aan te geven
hoeveel van de beschikbare tijd over is. Op die manier zullen sommige deelnemers langer de tijd
nemen om de teksten en opgaven nog eens goed te bekijken, terwijl andere hierdoor gestimuleerd
zullen worden om niet te blijven hangen bij één vraag. Daarnaast zou het goed zijn om ervoor te
zorgen dat deelnemers tijdens het maken van de Taalmeter vooruit en achteruit door de vragen heen
kunnen klikken. Mochten deelnemers nog tijd over hebben, dan hebben zij nog de mogelijkheid om
gekozen antwoorden te controleren en eventueel aan te passen.
Uit de veldraadpleging blijkt dat er binnen het veld grote verdeeldheid heerst over de inzet van
Taalmeter 2F. Veel organisaties gaven aan dat Taalmeter 2F geen meerwaarde zal hebben omdat de
aanpak van laaggeletterden met een leesniveau onder 1F voor hen de prioriteit heeft. Voor een
hoger niveau hebben zij dan ook geen opleidingsmogelijkheden. Organisaties die wel enthousiast zijn
over de implementatie van deze tweede meter, geven aan graag duidelijke richtlijnen te willen
krijgen met betrekking tot de inzet van ofwel Taalmeter 1F ofwel 2F. Alvorens Taalmeter 2F te
lanceren is het dus belangrijk om duidelijk naar buiten te brengen welke meter voor welke groep het
meest geschikt is.
Ook wat betreft de implementatie van andere screeningsinstrumenten zijn de meningen sterk
verdeeld. Sommige stakeholders geven aan hier volledig open voor te staan, terwijl er bij andere
twijfels doorklinken in de reacties over de wenselijkheid van de toets. Zo is er bijvoorbeeld gewezen
op het belang van een kritische blik ten aanzien van de meerwaarde van dergelijke instrumenten. Om
te voorkomen dat een dergelijke maatregel alleen bedreigend is voor mensen, zonder dat het
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daadwerkelijk iets toevoegt, wordt gevraagd om duidelijke richtlijnen vanuit Stichting Lezen &
Schrijven. Ook hier luidt het advies om aan deze wens tegemoet te komen: voorafgaand aan de inzet
van instrumenten zoals een Digimeter, Rekenmeter of Schrijfmeter is het belangrijk om duidelijk naar
de klant te communiceren in welke situaties en voor welke doelgroep het instrument een
meerwaarde kan hebben.
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7 Conclusies en aanbevelingen
Wat de constructvaliditeit van de screening betreft, luidt de conclusie dat het construct geletterdheid
dat met Taalmeter 1F en Taalmeter 2F geoperationaliseerd tracht te worden, niet volledig door de
instrumenten gedekt wordt. Volgens veel gehanteerde definities van laaggeletterdheid wordt
hieronder niet alleen het onvermogen om technisch te kunnen lezen geschaard, maar veeleer het
gebrek aan informatieverwerking in brede zin. Geletterdheid betreft niet alleen het voldoende
kunnen lezen, maar ook het kunnen schrijven en het bezitten van digitale vaardigheden zijn
gerelateerd aan het construct geletterdheid. Wanneer specifiek gekeken wordt naar het construct
leesvaardigheid dan kan wat betreft de inhoudsvaliditeit worden geconcludeerd dat Taalmeter 1F en
Taalmeter 2F in voldoende mate valide zijn voor het meten van leesvaardigheid. De vragen en
opdrachten die in de meters zijn opgenomen, zijn voldoende representatief voor het te meten
construct. Daarbij wordt het construct leesvaardigheid voldoende afgedekt door de vragen uit
Taalmeter 1F en Taalmeter 2F.
Uit de standaardbepaling bleek dat de nu gehanteerde cesuur van 19 punten voor beide
instrumenten overeenkomt met de grensscores op basis waarvan kan worden gesteld dat iemand
wel of niet het voor dat instrument relevante referentieniveau beheerst. De indicaties die op dit
moment worden gegeven, zijn daarmee onderbouwd.
De betrouwbaarheid van Taalmeter 1F - een voorwaarde is voor de validiteit, blijkt op dit moment
onder de maat te zijn. De homogeniteit van de items in de schaal is te laag om op grond daarvan
doorslaggevende beslissingen te nemen, omdat er teveel onjuiste zak-/slaagbeslissingen zullen
worden genomen. Positief is wel dat de betrouwbaarheid van Taalmeter 1F redelijk eenvoudig te
repareren is. De betrouwbaarheid van Taalmeter 2F is op dit moment matig tot voldoende. De
meeste items dragen echter op positieve wijze bij aan de interne consistentie van de schaal,
waardoor de betrouwbaarheid minder eenvoudig te vergroten is. Uit de externe validatie bleek dat
beide instrumenten in redelijke mate convergent valide zijn. Er was sprake van vrij hoge correlaties
tussen de resultaten van Taalmeter 1F en 2F en de resultaten van de valide bevonden TOA-toetsen
voor leesvaardigheid (1F en 2F).
De veldraadpleging toonde aan dat stakeholders die de Taalmeter binnen hun organisaties inzetten,
over het algemeen zeer tevreden zijn. Zij hebben het gevoel dat de Taalmeter de juiste mensen als
(laag)geletterd bestempelt en het instrument dus meerwaarde heeft wat betreft het opsporen van
de over het algemeen lastig te bereiken doelgroep.
7.1 Lijst van aanbevelingen
Aan de hand van dit rapport kunnen een aantal aanbevelingen worden geformuleerd, die zijn
onderverdeeld in ‘aanbevelingen met betrekking tot de inhoud en opzet van Taalmeter 1F’,
‘aanbevelingen met betrekking tot de inhoud en opzet van Taalmeter 2F‘, ‘aanbevelingen met
betrekking tot de communicatie naar deelnemers toe’, ‘aanbevelingen met betrekking tot de inzet
van andere screeningsinstrumenten’ en ‘aanbevelingen met betrekking tot het vergaren van
deelnemergegevens’.
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Aanbevelingen met betrekking tot de inhoud en opzet van Taalmeter 1F
1

Op basis van de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse is het aan te raden om opdracht 3
uit Taalmeter 1F te verwijderen. Eliminatie van opdracht 3 zal resulteren in een goede
betrouwbaarheid van het instrument waardoor aanzienlijk minder onjuiste zak/slaagbeslissingen zullen worden genomen. Aangezien het voornamelijk vocabulairekennis is die
in deze opdracht getoetst wordt en dit ook voor het beantwoorden van de overige vragen
noodzakelijk is, zal de representativiteit van het instrument bij verwijdering van deze opdracht
niet in het gedrang komen.

2

Gezien de daling in de correlatie tussen de gevalideerde TOA-toets en Taalmeter 1F wanneer
opdracht 3 wordt verwijderd, is het advies om de schaal van de items te vergroten door
opdracht 3 te vervangen door een andere opdracht. Hierdoor zal deelnemers voldoende
gelegenheid worden geboden om te tonen in welke mate zij leesvaardig zijn. Omdat uit de
veldraadpleging blijkt dat Taalmeter 1F vooral wordt ingezet in het kader van de doorstroom
naar werk of opleiding en deze domeinen, zeker bij verwijdering van opdracht 3, een weinig
prominente plaats binnen Taalmeter 1F innemen, is het aan te raden om voor informatieve
teksten te kiezen die men op de werkvloer of tijdens het volgen van een opleiding kan
tegenkomen.

3

Uit de externe validering blijkt dat wanneer opdracht 3 uit Taalmeter 1F verwijderd wordt, het
op basis van de sensitiviteit en de specificiteit van het instrument aan te raden is om een cut-off
point van 12 punten te hanteren. Met deze cesuur blijken de specificiteit en de sensitiviteit van
Taalmeter 1F het beste in evenwicht.

4

Mocht ervoor worden gekozen om opdracht 3 niet te verwijderen, dan blijkt uit de
standaardbepaling dat een cesuur tussen de 19 en 21 geschikt is om de relatie met
referentieniveau 1F aan te geven.

5

Aan de hand van de beschrijving van het materiaal en de betrouwbaarheidsanalyse moet
geconcludeerd worden dat niet alle versies van Taalmeter 1F dezelfde moeilijkheidsgraad
hebben. Hierom is het aan te raden een zestal opdrachten, te weten versie 7 van opdracht 1,
versie 2, 9 en 14 van opdracht 2, versie 2 van opdracht 3 en versie 14 van opdracht 5 te
verwijderen of aan te passen zodat de moeilijkheidsgraad hiervan daalt. Zoals aangegeven bij de
beschrijving van het materiaal, was het voor opdracht 4 niet mogelijk om verschillende versies
met elkaar te vergelijken waardoor onbekend is of hier extreme waarden in voorkwamen. Voor
opdracht 4 is het daarom aan te raden de analyse in een later stadium alsnog uit te voeren.
Tevens is het belangrijk de verschillende versies van de opdrachten op deze wijze te blijven
monitoren en nieuwe items aan een vergelijkbare analyse te onderwerpen. Een andere, betere
oplossing voor de problemen met de cesuur is het vaststellen van de cut-off score door middel
van IRT waarbij de cesuur dynamisch en afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de willekeurig
geselecteerde items is.

6

Omdat uit de veldraadpleging is gebleken dat het doorlopen van de screening regelmatig
problemen oplevert omdat deelnemers te weinig digitale vaardigheden bezitten, is het aan te
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bevelen ervoor zorg te dragen dat het doorlopen van de Taalmeter zo min mogelijk
computervaardigheden vergt. Dit is te realiseren door opdracht 3, de opdracht waarbij gesleept
moet worden, te vervangen door een opdracht waarbij het klikken met de muis voldoende is.
Daarnaast is het advies om ervoor te zorgen dat de teksten met bijbehorende vragen altijd
zichtbaar zijn zonder dat hiervoor gescrold hoeft te worden.
7

Gezien de opmerkingen tijdens de veldraadpleging dat het voor deelnemers vaak onvoldoende
duidelijk is dat een nieuwe vraag bij dezelfde opdracht in beeld verschijnt, luidt het advies om
dit duidelijker aan te geven. Dit kan gerealiseerd worden door de vragen zelf te nummeren.

8

In de veldraadpleging kwam naar voren dat deelnemers vanwege de tijdsdruk vaak snel
antwoorden aanklikken, zonder de tijd te nemen om de tekst goed te lezen. Hierom is het aan te
raden op het scherm weer te geven hoeveel van de beschikbare tijd nog over is. Op die manier
zullen sommige deelnemers langer de tijd nemen om de teksten en opgaven nog eens goed te
bekijken, terwijl anderen hierdoor gestimuleerd zullen worden om niet te blijven hangen op één
vraag. Dit advies, waarover eerder gerapporteerd is (Moeken, Andringa & Kuiken, 2014), is
overgenomen bij de realisering van Taalmeter 2F. Dat de tijd hier wel wordt weergegeven, is
wellicht de verklaring voor het veel kleinere aantal missing values bij dit instrument.

9

Het is te adviseren om binnen Taalmeter 1F de mogelijkheid in te bouwen om vooruit en
achteruit door de vragen heen te kunnen klikken. Dit biedt deelnemers die tijd over hebben de
mogelijkheid om de door hen geselecteerde antwoorden te controleren en eventuele
aanpassingen te doen.

Aanbevelingen met betrekking tot de inhoud en opzet van Taalmeter 2F
10 Gezien de betrouwbaarheidsanalyse is het aan te raden om in ieder geval de volgende twee
vragen uit de dataset te vervangen:
- Versie A, opdracht 1 vraag 8
- Versie C, opdracht 1 vraag 10
11 Gezien de matige betrouwbaarheid van Taalmeter 2F versie C (zie hiervoor paragraaf 4.3.4), is
het verstandig om te bijven monitoren met betrekking tot de kwaliteit van het instrument. Dat
slechts twee van de drie willekeurig gekozen Taalmeters 2F wat betreft betrouwbaarheid aan de
kwaliteitseisen voldoen, is geenszins verwonderlijk. Het maakt echter wel duidelijk dat er op dit
moment ook onjuiste zak-/slaagbeslissingen woren genomen vanwaar constante controle op de
items nodig is. Procedures hieromtrent dienen te worden ontwikkeld.
12 Vanwege een zeer lage of zelfs negatieve item-restcorrelatie in combinatie met een opvallend
hoge of lage p-waarde, is het aan te bevelen om de volgende items nader te onderzoeken en
aan te passen.
- Versie A, opdracht 1 vraag 3
- Versie A, opdracht 1 vraag 8
- Versie A, opdracht 3 vraag 1
- Versie B, opdracht 3 vraag 7
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-

Versie C, opdracht 3 vraag 3

13 Zoals aangegeven bij de psychometrische analyse van Taalmeter 2F, was het niet mogelijk de
verschillende versies wat betreft moeilijkheidsgraad met elkaar te vergelijken omdat de
eigenschappen van de deelnemersgroepen van elkaar verschilden. Gezien de statische cesuur is
deze analyse wel belangrijk en het verdient dan ook aanbeveling om de onderlinge
moeilijkheidsgraad in een later stadium alsnog te onderzoeken. Overigens geldt ook voor
Taalmeter 2F dat aangeraden wordt de verschillende versies van de opdrachten op deze wijze te
blijven monitoren en nieuw ontwikkelde items aan een vergelijkbare analyse te onderwerpen.
14 Het blijkt dat het woordental van de verschillende te genereren Taalmeters 2F sterk varieert,
waardoor het aan te bevelen is om de teksten met een tekstlengte van meer dan anderhalve
standaarddeviatie boven of onder het gemiddelde aan te passen (c.q. te verkorten of te
verlengen). De teksten waarvoor dit advies geldt zijn: opdracht 1 versie 1,2, 12 en 17, opdracht 2
versie 6, 10 en 12 en opdracht 3 versie 4 en 3. Ook bij eventuele toekomstige selectie van
teksten dienen deze marges aangehouden te worden.
15 Uit de externe validering bleek dat de Taalmeter 2F in voldoende mate convergent valide is en
dat de sensitiviteit en specificiteit van het instrument op dit moment met elkaar in evenwicht
zijn. Om deze reden en omdat uit de standaardbepaling blijkt dat met een cesuur van 19 punten
de relatie met het bijbehorende referentieniveau kan worden aangeduid, is het aan te raden de
cesuur van 19 punten te behouden.
16 Uit de standaardbepaling blijkt dat met een zak-slaaggrens van 18 of 19 punten de relatie tussen
Taalmeter 2F en het bijbehorende referentieniveau kan worden aangeduid. Aangezien de cesuur
van het instrument op dit moment op 19 punten ligt, betekent dit dat de indicatie ‘wel of niet
niveau 2F’ onderbouwd is en kan worden gegeven (met inachtneming van aanbeveling nummer
19 en aanbeveling nummer 24).
17 Gezien de opmerkingen tijdens de veldraadpleging dat het voor deelnemers vaak onvoldoende
duidelijk is dat een nieuwe vraag bij dezelfde opdracht in beeld verschijnt, luidt het advies om
dit duidelijker aan te geven. Dit kan gerealiseerd worden door de vragen zelf te nummeren.
18 Het is te adviseren om binnen Taalmeter 1F de mogelijkheid in te bouwen om vooruit en
achteruit door de vragen heen te kunnen klikken. Dit biedt deelnemers die tijd over hebben de
mogelijkheid om de door hen geselecteerde antwoorden te controleren en eventueel
aanpassingen te doen.

Aanbevelingen met betrekking tot de communicatie naar afnemers toe
19 Hoewel Taalmeter 1F en Taalmeter 2F slechts screenen op het leesniveau van een deelnemer,
worden de instrumenten ingezet met als doel ‘laaggeletterden’ op te sporen. Hiermee wordt
een smalle visie op geletterdheid gebezigd die niet strookt met de bredere visie op
geletterdheid die in Nederland veelal wordt gehanteerd. In deze bredere visie betreft
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geletterdheid zowel het kunnen lezen, als het kunnen schrijven en rekenen. Het verdient
aanbeveling hier naar afnemers toe duidelijk over te communiceren.
20 De gemeente Utrecht benadrukt dat vanwege de gevoeligheid van de problematiek van
laaggeletterdheid en de schaamte die hierdoor bij de doelgroep heerst, omzichtig moet worden
omgesprongen met de inzet van de instrumenten. Het is essentieel om helder voor ogen te
krijgen wat de meerwaarde van de Taalmeters in specifieke gevallen kan zijn en dit duidelijk
naar afnemers toe te communiceren.
21 Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat beide instrumenten voor zowel allochtonen als
autochtonen redelijk betrouwbare resultaten opleveren. Dit betekent echter niet dat het
daarmee een valide keus is om de Taalmeters in te zetten bij mensen die Nederlands spreken
onder inburgeringsniveau, zoals op basis van de veldraadpleging nu wel op grote schaal lijkt te
gebeuren met Taalmeter 1F. Mochten organisaties er, ondanks de richtlijnen van Stichting Lezen
& Schrijven, toch voor kiezen om Taalmeter 1F voor deze groep in te zetten dan is het aan te
raden te benadrukken dat een geconstateerd probleem hoogstwaarschijnlijk geen
alfabetiseringsprobleem maar een algeheel taalprobleem betreft waardoor deelnemers gebaat
zullen zijn bij verschillende vervolgtrajecten. Hoewel de groep allochtone deelnemers bij
Taalmeter 2F aanzienlijk kleiner is dan bij Taalmeter 1F, geldt hiervoor dezelfde opmerking. De
indicatie ‘onder 2F’ kan hier duiden op een leesprobleem, maar evengoed op een algehele lage
taalvaardigheid in het Nederlands. Het belang van vervolgtoetsing wordt hiermee aangestipt.
22 Wanneer een deelnemer op Taalmeter 1F minimaal 19 punten behaalt, krijgt hij of zij de
indicatie ‘geletterd’. Volgens de meest gehanteerde definities is iemand echter pas geletterd
wanneer hij minimaal niveau 2F beheerst. De indicatie die nu gegeven wordt bij een goede score
op Taalmeter 1F is hierom ongelukkig gekozen en het is dan ook belangrijk om hier duidelijk
over te communiceren naar organisaties die de Taalmeter 1F inzetten. Zeker wanneer ook
mensen met Taalmeter 1F worden gescreend voor wie het Nederlands niet de moedertaal is,
kunnen de indicaties wel of niet geletterd een verkeerd beeld geven. Een lage score op
Taalmeter 1F hoeft immers niet te betekenen dat iemand onvoldoende geletterd is, maar kan
ook duiden op een lage beheersing van het Nederlands in het algemeen. Voor wat betreft
Taalmeter 2F kan deze indicatie vanzelfsprekend wel zonder problemen gebezigd worden.
23 Ondanks het door Stichting Lezen & Schrijven gegeven advies om na een indicatie
laaggeletterdheid verder te toetsen op het taalniveau waarbij ook andere vaardigheden
betrokken worden, blijkt uit de veldraadpleging dat dit veelal achterwege blijft. Het is dan ook
aan te raden om het belang van verdere toetsing nog sterker te benadrukken. Op dit moment
leidt de willekeurige selectie van toetsopgaven in sommige gevallen tot te lange of onvoldoende
betrouwbare toetsen en zeker wanneer de Taalmeter tevens wordt ingezet voor allochtonen
met een lage spreekvaardigheid, biedt de toetsscore onvoldoende inzicht in de aard van de
geconstateerde problemen. Gezien de psychometrische eigenschappen dienen afnemers ervan
doordrongen te zijn geen zwaarwegende beslissingen te nemen op basis van de screening. Voor
dergelijke beslissingen kan advies worden gegeven over verschillende instrumenten die wel aan
deze eisen voldoen omdat ze een dynamische cesuur hanteren en de kwaliteit van de intembank
monitoren.
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24 Aangezien er gebruik wordt gemaakt van een statische censuur en niet alle te genereren
Taalmeters van eenzelfde niveau zijn, is het belangrijk om zeer helder naar afnemers toe uit te
dragen dat de scores op de Taalmeters slechts een grove indicatie geven van het leesnivau.
Zwaarwegende beslissingen zouden op basis van deze screening niet gemaakt mogen worden.
25 Aangezien uit de veldraadpleging blijkt dat vooral organisaties die een vast moment voor de
screening hebben gecreëerd en tevens een vaste plaats speciaal voor afname van de Taalmeter
beschikbaar hebben, aangeven het screeningsinstrument goed in te kunnen passen, is het aan te
raden organisaties hierover te adviseren. Dit advies geldt met name voor organisaties waarbij de
Taalmeter niet als verplicht instrument wordt ingezet.
26 Aangezien door organisaties een sterk wisselend beleid wordt gehanteerd ten aanzien van
deelnemers die onvoldoende digitale vaardigheden bezitten om de Taalmeter zelfstandig te
doorlopen, is het aan te bevelen om hierover vanuit Stichting Lezen & Schrijven duidelijke
richtlijnen te geven.

Aanbevelingen met betrekking tot de inzet van de Taalmeters
27 Uit de veldraadpleging blijkt dat er in het veld behoefte is aan duidelijke richtlijnen met
betrekking tot de inzet van ofwel Taalmeter 1F ofwel Taalmeter 2F. Het advies is dan ook om
aan deze wens te voldoen en duidelijk advies uit te brengen over de doelgroep van beide
instrumenten.
28 Mensen die een mbo-3 opleiding hebben afgerond, worden door de stakeholders dermate
taalvaardig geacht dat zij Taalmeter 1F met een voldoende resultaat kunnen afleggen. Daarbij
blijkt uit de betrouwbaarheidsanalyse dat er een plafondeffect aanwezig is en het bereik van
Taalmeter 1F voor veel mensen onvoldoende groot is. Hierom wordt geadviseerd Taalmeter 2F
in te zetten voor mensen met een afgeronde mbo-3 opleiding.
29 Uit de beschrijvende analyse van Taalmeter 2F blijkt er geen sprake te zijn van een vloer- of
plafondeffect. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de Taalmeter 2F wat betreft niveau
geschikt is voor de deelnemers waarvoor het instrument wordt ingezet. Aanbevolen wordt dan
ook deze doelgroep als referentie aan te houden wanneer advies wordt gegeven aan
organisaties met betrekking tot de inzet van het instrument.

Aanbevelingen met betrekking tot andere screeningsinstrumenten

30 Ook met betrekking tot de inzet van andere screeningsinstrumenten zoals een Digimeter,
Schrijfmeter of Rekenmeter wordt door stakeholders gevraagd om duidelijke
informatieverschaffing over de situaties waarin en de doelgroep waarvoor de instrumenten een
meerwaarde kunnen hebben. Zorg voorafgaand aan de lancering van dergelijke instrumenten
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dus voor een duidelijke communicatie naar buiten toe ten aanzien van het nut in verschillende
situaties.

Aanbevelingen met betrekking tot het vergaren van deelnemergegevens
31 Gezien verdere analyses met betrekking tot de resultaten op Taalmeter 1F en Taalmeter 2F is
het aan te raden om in de vragenlijst die deelnemers moeten invullen een of meerdere vraagen
op te nemen met betrekking tot het geboorteland, de moedertaal of de thuistaal van de
deelnemer.
32 Het is aan te raden ervoor zorg te dragen dat de resultaten van gemaakte Taalmeters 1F op de
juiste wijze worden weergegeven in het resultatenbestand. Dit zodat inzichtelijk wordt welke
versie van opdracht 4 voor iedere deelnemer geselecteerd is.
33 Het is aan te raden om de wijze waarop scores worden weergegeven in het outputbestand goed
te controleren alvorens alle versies van Taalmeter 2F online te zetten. Net zoals het geval was bij
Taalmeter 1F, worden niet alle scores op de juiste wijze in het outputbestand weergegeven wat
analyse van de resultaten bemoeilijkt. Zo wordt op dit moment bij versie 17 van Taalmeter 2F de
score van opdracht 1 vraag 10 meegerekend met opdracht 2.
34 Uit de veldraadpleging is gebleken dat bij sommige organisaties het vervolgtraject door Stichting
Lezen & Schrijven wordt opgepakt. Wanneer dit op grote schaal gebeurt, is het aan te raden om,
indien mogelijk, binnen de vragenlijst een mogelijkheid te creëren om contactgegevens van een
klant in te vullen. Op die manier hoeven organisaties deze gegevens niet langer achteraf aan
Stichting Lezen & Schrijven door te geven waardoor het gebruikersgemak vergroot wordt.
35 Bij de externe validatie van Taalmeter 2F bleek dat het voor deelnemers op dit moment niet
duidelijk is of er bij de vragenlijst die deelnemers voorafgaand aan de Taalmeter dienen in te
vullen, gevraagd wordt naar de hoogst afgeronde opleiding of naar de opleiding die zij op dat
moment volgen. Om wat dit betreft betrouwbare gegevens te vergaren, is het noodzakelijk om
de vraagstelling aan te passen, c.q. te specificeren.
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Bijlage 1 Volgorde teksten en opgaven standaardbepaling
Deel 1 Tekstbegrip
Tekst
Taalmeter en versie
Tekst 1
Taalmeter 1F versie 4
Tekst 2
Taalmeter 1F versie 4
Tekst 3
Taalmeter 2F versie 4
Tekst 4
Filleritem 3F
Tekst 5
Taalmeter 2F versie 4
Tekst 6
Taalmeter 1F versie 4
n.v.t.
Filleritem 2F
Tekst 7
Taalmeter 1F versie 5
Tekst 8
Filleritem Instroom
Tekst 9
Taalmeter 2F versie 5
Tekst 10
Taalmeter 2F versie 5
n.v.t.
Filleritem 1F
Tekst 11
Filleritem 3F
Tekst 12
Taalmeter 1F versie 5
Tekst 13
Taalmeter 1F versie 5
Tekst 14
Filleritem Instroom
Deel 2 Woordenschat
Tekst
Taalmeter en versie
Onderdeel 15 Taalmeter 1F versie 4 en 5
n.v.t.
Filleritem Instroom
Onderdeel 16 Taalmeter 1F versie 4 en 5
Onderdeel 17 Taalmeter 2F versie 4
Onderdeel 18 Filleritem Instroom
Onderdeel 19 Taalmeter 2F versie 5

Opdracht
Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 1
Tekst met vragen
Opdracht 3
Opdracht 5
Extra vraag bij tekst
Opdracht 1
Tekst met vragen
Opdracht 1
Opdracht 3
Extra vraag bij tekst
Tekst met vragen
Opdracht 2
Opdracht 5
Tekst met vragen

Aantal items
4
3
10
5
8
3
1
4
4
10
8
1
3
3
3
3

Opdracht
Opdracht 4
Extra items bij 15
Opdracht 3
Opdracht 2
Verg. met opdracht 2
Opdracht 2

Aantal items
8
4
20
6
6
6
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Bijlage 2 Sorteeroefening standaardbepaling
Niveau

Algemene omschrijving lezen
Kan op papier en beeldscherm korte, zeer eenvoudige teksten lezen en begrijpen over
concrete, bekende onderwerpen binnen de vertrouwde leef-, werk- en leeromgeving.
Kan op papier en beeldscherm teksten met een heldere structuur lezen en begrijpen
over concrete onderwerpen, gerelateerd aan de leef-, werk- en leeromgeving.
Kan op papier en beeldscherm eenvoudige teksten lezen en begrijpen over concrete,
herkenbare onderwerpen binnen de dagelijkse leef-, werk- en leeromgeving.

Niveau

Tekststructuur
De teksten hebben een eenvoudige, lineaire structuur en een heldere lay-out. De
informatie is herkenbaar geordend.
De teksten hebben een heldere structuur.
De teksten zijn zeer eenvoudig van structuur, kort en hebben een zeer herkenbare layout. De teksten bevatten weinig informatie en de informatie is concreet.

Niveau

Zinsstructuur
De zinnen zijn vaak enkelvoudig en kort. In samengestelde zinnen wordt gebruik
gemaakt van veel voorkomende voegwoorden.
De zinnen zijn kort, enkelvoudig en er komen geen passieve zinnen voor.
De zinnen zijn langer en er komen meer samengestelde zinnen voor.

Niveau

vocabulaire
De woorden zijn zeer eenvoudig en er worden niet meer dan twee gegevens
gecombineerd.
De teksten bestaan voornamelijk uit vaak gebruikte of voor de lezer bekende, alledaagse
woorden.
Het woordgebruik is meer gevarieerd, er komt formeel taalgebruik voor en ook minder
veelvoorkomende woorden komen voor.
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Bijlage 3 Teksten en opgaven standaardbepaling

DEEL 1 | TEKSTEN
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Tekst 1
Eliane
Eliane werkt in de zorg. Ze gaat schoonmaken bij mevrouw Albert. Het is koud, maar Eliane gaat toch
met de fiets. Ze heeft zin in koffie; dan zal ze het wel warm krijgen. Ze belt aan bij mevrouw Albert.
Ze hoort gestommel, maar de deur gaat niet open. Ze belt nog eens aan. Dan roept ze door de
brievenbus: ‘Mevrouw Albert, is er iets mis?’
Eliane is bang dat mevrouw Albert gevallen is. Even later hoort ze mevrouw Albert schreeuwen: ‘Ga
weg! Ik heb niemand nodig! Je krijgt geen geld van mij, ga weg!’ Eliane weet dat mevrouw Albert
dement is. Ze praat en ze praat, maar mevrouw Albert doet niet open.
Eliane zucht. Ze belt naar haar werk om te vertellen wat er is gebeurd.
Eliane stapt weer op haar fiets. Jammer, geen koffie…

Vragen
1

Eliane heeft zin in koffie omdat ze het koud heeft.
a) Ja
b) Nee

2

Mevrouw Albert denkt dat Eliane geld van haar wil.
a) Ja
b) Nee

3

Eliane is dement; daarom doet ze niet open.
a) Ja
b) Nee

4

Eliane belt naar haar werk om te melden dat ze geen koffie krijgt.
a) Ja
b) Nee
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Tekst 2
Tim heeft geen werk meer. Het bedrijf waar hij al 10 jaar in dienst was, is gesloten. In het begin had
Tim nergens zin in. Hij bleef maar zitten op de bank. Hij kreeg veel ruzie met zijn vrouw, Eliane. “Ze
komen de banen niet thuisbrengen”, zei ze. Nu gaat Tim zich inschrijven bij een paar uitzendbureaus.
Hij heeft een paar tips gekregen van Eliane:





Kleed je netjes aan.
Verzamel je cv en al je diploma’s en getuigschriften in een map.
Blijf vriendelijk en houd je aan de afspraken.
Pak alles aan, ook al is het niet precies wat je wil.

In het begin werd Tim niet gebeld. Maar ten slotte is het toch gelukt: Tim doet inpakwerk bij een
bedrijf in de buurt. Het is niet helemaal wat hij wil, maar het is een begin.

Vragen
1

Waarom heeft Tim geen werk meer?
a) Hij had geen zin meer in zijn werk.
b) Hij zit liever op de bank.
c) Het bedrijf waar hij werkte, is dicht.

2

Waardoor kreeg Tim ruzie met Eliane?
a) Eliane werkt zelf wel.
b) Eliane vond dat Tim zijn best moet doen om werk te vinden.
c) Eliane vond dat Tim thuiswerk moest doen.

3

Welke tips kreeg Tim van Eliane?
a) Zorg dat je je afspraken niet vergeet en blijf altijd vriendelijk.
b) Neem alleen je diploma’s en je cv mee.
c) Zorg dat je een baan vindt op jouw niveau.
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Tekst 3
Schuldhulpverlening
“Als je in de schuldhulpverlening zit, hoort vakantie niet meer tot de mogelijkheden”, zegt Ana.
“Je moet je inkomen inleveren en krijgt net genoeg geld om rond te komen met je gezin”. Toch
gaat Ana er deze maand een paar weekjes tussenuit. “Ik heb van huis geruild met een vriendin die
in Drenthe woont”, zegt ze. Zelf woont ze in Zuid-Holland.
“Je weet niet hoeveel het voor ons betekent dat we er even tussenuit kunnen”, zegt Ana. “Vroeger
ging ik met mijn ouders elk jaar naar zee. Wij kinderen keken daar altijd enorm naar uit. Het doet me
pijn als ik dat mijn kinderen niet kan meegeven.”
Afbetaling
Ana en haar man hebben in het verleden veel te veel geleend. Als er iets gekocht moest worden,
gebeurde dat altijd op afbetaling. “Op een gegeven moment was de grens bereikt: we vulden het ene
gat met het andere”, vertelt Ana. Ana en haar man waren een jaar geleden genoodzaakt aan te
kloppen bij de schuldhulpverlening. “Dat was een grote stap”, vertelt Ana. “Je moet alles op tafel
leggen en dat valt niet mee. We schrokken er wel van; we hadden er echt een grote puinhoop van
gemaakt.
Plan van aanpak
Het bureau waar we hulp aan hebben gevraagd, heeft onze situatie helemaal doorgelicht. Daarna
hebben ze ons een plan van aanpak voorgelegd. Het werkt zo: ze bekijken hoeveel er per maand
binnenkomt en op basis daarvan stellen ze een afbetalingsregeling voor. Zij zoeken contact met al je
schuldeisers om het plan voor te leggen. Als de schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, wordt
het plan in gang gezet. Je houdt net genoeg over om van te leven; de rest wordt door hen aan de
schuldeisers overgemaakt. Je krijgt zelf wel inzage in de overboekingen, maar je bent niet
gemachtigd om zelf iets te doen. Je hebt immers een contract getekend.”
De schuldhulpverlening van Ana en haar man duurt in totaal drie jaar. Dan zijn alle schulden afgelost
en kunnen ze weer verder.
Spijt
Ana en haar man hebben spijt van de domme dingen die ze gedaan hebben in het verleden. “Voor
mij maakt het niet uit”, zegt Ana. Ik heb de problemen zelf veroorzaakt en ik moet ze ook zelf
oplossen. Maar ik vind het wel erg dat de kinderen de dupe zijn van mijn gedrag. Ik ben opgevoed
met het idee dat je moet sparen als je iets graag wilt hebben en het niet betalen, maar dat heb ik
helaas zelf niet in praktijk gebracht. Het is ook zo gemakkelijk om te lenen en de instanties waarbij je
leningen kunt afsluiten, lijken allemaal even betrouwbaar.“
De kleine lettertjes heeft Ana nooit gelezen. Je wordt vaak overgehaald met de belofte van een lage
rente. In de kleine lettertjes staat vaak dat het lage rentepercentage maar een jaar geldig is. Daarna
kan de rente variëren, wat er meestal op neerkomt dat je het dubbele moet betalen van wat je
verwacht had. De overheid heeft geconstateerd dat de reclame voor leningen tot grote problemen
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heeft geleid. Daarom staat nu bij alle advertenties waarin leningen worden aangeboden, de zin:
‘Geld lenen kost geld’.
Stress
Ana en haar man hebben hun lesje geleerd. “Ik wil niet dat mij dat nog eens overkomt”, zegt Ana,
“Geldproblemen leveren zoveel stress op! Ik ben daarom echt toe aan deze vakantie. Maar het
allerbelangrijkste vind ik dat ik mijn kinderen een leuke tijd kan bezorgen, ondanks de situatie waar
we nu in zitten.”
Vragen
1

Waarom is Ana vooral blij dat ze een paar weken op vakantie naar Drenthe kan?
a) Ze vond vakanties als kind al heel leuk.
b) Ze wil haar kinderen een vakantie laten meemaken.
c) Ze vindt Drenthe leuker dan Zuid-Holland.

2

Waarom vindt Ana het zo erg dat ze in de problemen is geraakt?
a) Geldproblemen leveren veel stress op.
b) Ze heeft net genoeg geld om van te leven.
c) Ze kan haar kinderen niet geven wat ze nodig hebben.

3

Ana en haar man hebben de schuldhulpverlening zelf benaderd.
a) Ja
b) Nee

4

Ana moet al haar geld overmaken naar de schuldeisers.
a) Ja
b) Nee

5

Ana heeft van haar ouders geleerd dat het gemakkelijk is om te lenen.
a) Ja
b) Nee

6

Ana zit al drie jaar in de schuldhulpverlening.
a) Ja
b) Nee

7

Wat hoort NIET in het rijtje thuis?
Het bureau schuldhulpverlening:
a) onderzoekt de situatie.
b) stelt een plan van aanpak op.
c) stelt een afbetalingsregeling voor.
d) vraagt je contact te leggen met de schuldeisers.

8

Wat betekent ‘gemachtigd’ in regel …….
a) Bij machte
b) Bevoegd
c) Vermogend

9

Wat betekent ‘de dupe’ in regel…..

95

a) Slachtoffer
b) Gevolg
c) Vervelend
10

Hieronder zie je drie korte samenvattingen van de tekst. Welke samenvatting is de beste?
a) Ana staat op het punt op vakantie te gaan. Naar aanleiding hiervan vertelt ze over
haar problemen: ze is bij de schuldhulpverlening terechtgekomen, omdat ze te veel
heeft geleend. Ze vindt het vooral erg voor de kinderen, maar ze maakt nu een
nieuwe start.
b) Ana gaat op vakantie. Ze heeft veel zin om met haar kinderen en haar man vakantie
te vieren. Ze vertelt over haar geldproblemen, maar die zijn bijna opgelost. Vroeger
ging Ana altijd naar zee, maar nu gaat ze naar Drenthe.
c) De schuldhulpverlening is bedoeld voor mensen die in de problemen zijn geraakt. Je
moet al je schulden op tafel leggen en dan stellen zij een oplossing voor. Je
schulden worden afbetaald; je houdt net genoeg over om van te leven.
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Tekst 4
Voedselketen
Eten en gegeten worden
Een voedselketen is een reeks levende wezens die elkaar opeten. Een voedselketen begint altijd met
een groene plant. Een plant maakt zijn voedsel zelf. Alle andere wezens hebben een ander nodig. De
groene planten maken glucose en zetmeel van water en koolstofdioxide. Daar hebben ze zonneenergie voor nodig. Een dier eet van een plant. Dieren verschillen van planten. Zij krijgen hun
levensstoffen door andere organismen te eten. Zij kunnen hun voedsel niet zelf maken. We noemen
dieren de consumenten. Planten en dieren gebruiken levensstoffen, zoals bouwstof en brandstof.
Planten en dieren hebben deze stoffen nodig. Brandstoffen geven het lichaam energie. Planten en
dieren zijn te vergelijken met een auto die benzine nodig heeft. Pas als een auto benzine heeft, kan
een auto rijden. Bouwstoffen zorgen voor het onderhoud en de groei van het lichaam. Een deel van
het voedsel wordt verbrand in de cellen van de plant of het dier. Er komt energie vrij. De vrijgekomen
energie wordt gebruikt voor levensprocessen, bijvoorbeeld de groei van het lichaam. Denk aan de
slogan ‘van brood word je groot’. Er zijn afvalstoffen. Die zitten onder andere in je urine en
uitwerpselen. Als planten en dieren doodgaan, komen afvalstoffen uit deze wezens in de bodem
terecht. De schimmels en bacteriën gaan aan de slag. Ze nemen deze afvalstoffen op en breken ze af.
Er komen zouten en mineralen in de bodem terecht. De planten zijn opnieuw aan de beurt. Zij
nemen de mineralen met hun wortel op. Zo zijn we weer aangekomen bij de groene planten. Het
verhaal begint van voren af aan.

Vragen
1

Wat maken planten van water en koolstofdioxide?
a) Alleen glucose
b) Alleen zetmeel
c) Glucose en zetmeel

2

Welk verschil tussen dieren en planten wordt genoemd?
a) Planten kunnen niet bewegen, dieren wel.
b) Planten kunnen hun voedsel zelf maken, dieren niet.
c) Planten hebben geen brandstof nodig, dieren wel.

3

Wat is de goede volgorde?
a) Planten – dieren – schimmels en bacteriën – planten
b) Planten – dieren – planten
c) Planten – dieren – bacteriën – planten – schimmels

4

De schimmels en bacteriën gaan aan de slag. Wat betekent dit?
a) Ze eten ze op.
b) Ze gaan aan het werk.
c) Ze gaan dood.

5

Met welke zin kan het verhaal het beste eindigen?
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a) Dit is het einde van de voedselketen.
b) Het verhaal begint weer van voren af aan
c) Planten zijn dus ontzettend belangrijk.
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Tekst 5
Thuiszorg
Vera
Ik ben op dit moment werkloos en ik denk erover in de thuiszorg te gaan werken. Ik heb weinig
diploma’s. Kan iemand mij hier iets over vertellen? Wat je verdient en wat voor werk je moet doen
en zo?
Ans
Volgens mij staat werken in de thuiszorg erom bekend dat het lichamelijk erg zwaar is en heel slecht
betaalt. Mijn nicht werkt in de thuiszorg. Zij zegt ook dat ze maar zo weinig tijd heeft voor het bezoek
en het werk dat ze moet doen, dat er nauwelijks tijd is om een praatje te maken met de mensen.
Nienke
Werken in de thuiszorg dat doe ik nou vijf jaar. Geweldig vind ik het, maar ook soms erg zwaar want
ik werk met een visie en die komt niet overeen met de bureaucratie, helaas.
Mirthe
Als je geen diploma’s hebt, ben je thuiszorg A en dat betekent dat je alleen huishoudelijk werk mag
doen. Als je dat wilt, is dat natuurlijk prima. Vanaf 23 jaar verdien je tussen de 9 en 10 euro bruto per
uur. Niet al te best betaald dus.
Bea
Ik ken de verhalen die ik hier lees, ook wel van mijn collega’s, maar mij bevalt het prima in de
thuiszorg.
Ik werk al jaren voor een thuiszorginstantie. Vroeger werkte ik 30 uur per week. Dat zijn ongeveer
tien adressen, maar nu combineer ik het met een andere baan; ik heb nog maar drie adressen in de
week.
Bij de meeste mensen krijg je op tijd een kopje koffie en maak je een praatje. Natuurlijk het werk
moet wel gedaan worden, maar ik heb eigenlijk haast nooit hoeven jagen om het werk af te krijgen.
Zoals overal heb je leuke en minder leuke mensen. Je kunt af en toe wel eens ergens komen te
werken waarvan je echt denkt "wat doe ik hier?", maar over het algemeen is het leuk en afwisselend
werk. Je kunt tot op zekere hoogte zelf je werktijden bepalen. Je kunt namelijk de tijden dat je werkt
overleggen met de mensen waar je komt. Komt het eens een dag niet uit, dan verschuif je gewoon
(zo gaat het tenminste bij ons).

Vragen
1

Wie is het meest positief over werken in de thuiszorg?
a) Nienke
b) Mirthe
c) Bea

2

Wat vindt Bea leuk aan werken in de thuiszorg?
a) Ze kan min of meer zelf bepalen wanneer ze werkt.
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b) Ze heeft nog maar vier adressen per week, dat is te doen.
c) Ze vindt alle mensen leuk.
3

Nienke vindt werken in de thuiszorg zwaar.
a) Ja
b) Nee

4

Ans spreekt uit eigen ervaring.
a) Ja
b) Nee

5

Ans, Mirthe en Bea zeggen dat de thuiszorg slecht betaalt.
a) Ja
b) Nee

6

Wat is de mening van Bea?
a) Werken in de thuiszorg is zwaar: als je geen diploma’s hebt mag je
alleen maar schoonmaken en je verdient niet al te veel. Maar soms is
het ook leuk werk.
b) Werken in de thuiszorg is geweldig. Je krijgt op tijd koffie en als je een
beetje doorwerkt, heb je genoeg tijd om met de mensen te praten.
c) Werken in de thuiszorg is een mooi beroep, maar je krijgt slecht
betaald en je hebt niet genoeg tijd om een praatje te maken.

7

Wat betekent: ‘bureaucratie’ in regel…?
a) Overmaat aan regels
b) Regels van de leiding
c) Werk dat je aan een bureau moet doen

8

Wat betekent ‘tot op zekere hoogte’ in regel…?
a) Helemaal
b) Voor een deel
c) Altijd
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Tekst 6
Abonnement
Thom wil een abonnement afsluiten voor zijn mobiele telefoon.
Hij twijfelt tussen A-mobiel en Yo. Thom bekijkt dit overzicht.

Prijs
Netwerk

Abonnement

Duur

Bundel
per maand

A

Yo!

A-mobiel

Yo!

2 jaar

2 jaar

250 belminuten

€ 25

75 belminuten

€ 20

Vragen
1

Thom wil het liefst 250 belminuten voor 20 euro per maand. Kan dit?
a) Ja
b) Nee

2

De duur van de abonnementen is hetzelfde. Klopt dit?
a) Ja
b) Nee

3

Welke keuze is het voordeligst?
a) A-mobiel
b) Yo!

4

Bij A-mobiel krijg je meer waar voor je geld.
a) Ja
b) Nee
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Tekst 7

Ozman
Ozman is vrachtwagenchauffeur. Hij vervoert van alles, zoals planten en tuinmeubelen. Ozman
maakt veel uren. Soms is hij weken van huis. Gelukkig ontmoet Ozman veel mensen onderweg. Hij
praat vaak met andere vrachtwagenchauffeurs. Die ontmoet hij op parkeerplaatsen. Ze eten vaak
samen.
Ozman vindt zijn baan heel leuk. Maar Fatma, zijn vrouw, is vaak alleen. Dat vindt ze niet zo leuk.
Daarom gaat ze af en toe mee. De vrachtwagen van Ozman is een beetje zijn huis. Hij heeft een bed,
een tv en een koelkast in de cabine. Het is een beetje krap als Fatma meegaat, maar wel gezellig. Af
en toe bezoeken ze een plaatsje of gaan ze eten in een restaurant. Het is dan net alsof ze op
vakantie zijn.

Vragen
1

Ozman vervoert alleen bloemen en planten en tuinmeubelen.
c) Ja
d) Nee

2

Ozman is soms maanden onderweg.
a) Ja
b) Nee

3

Fatma is vaak alleen.
a) Ja
b) Nee

4

Ozman kan tv kijken in zijn vrachtwagen.
a) Ja
b) Nee
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Tekst 8

Vragen
1

Bekijk de uitnodiging. Waarvoor is de uitnodiging?
a) Voor een buurtfeest
b) Voor een verjaardag
c) Voor een kinderfeestje

2

Het feest begint om vier uur.
a) Ja
b) Nee

3

Op het feest is muziek.
a) Ja
b) Nee

4

Het feest is niet op:
a) 17 juni
b) 18 juni
c) 19 juni
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Tekst 9
Koninginnedag 2013
Koninginnedag 2013 is een dag die veel Nederlanders niet snel zullen vergeten. Het was immers de
dag waarop koningin Beatrix het koningschap overdroeg aan haar zoon prins Willem-Alexander
van Oranje-Nassau.
Vrijmarkt
Op Koninginnedag worden traditiegetrouw in het land feesten gevierd en vrijmarkten georganiseerd.
Elke gemeente doet dat op haar eigen manier: zo heeft Den Haag een ‘Koninginnenach’ en begint de
vrijmarkt in Utrecht de avond voor Koninginnedag. De meeste gemeenten hebben Koninginnedag
ook dit jaar gevierd volgens de traditie.
Maar een groot deel van de mensen heeft de dag voor de televisie doorgebracht om niets te missen
van de troonswisseling en de festiviteiten daaromheen in Amsterdam.
Troonsafstand
Door het plaatsen van een handtekening deed koningin Beatrix officieel afstand van de troon. Hierna
vertoonden prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich met de drie prinsesjes
Amalia, Alexia en Ariane op het balkon van het Paleis op de Dam.
Inhuldiging
De inhuldiging van koning Willem-Alexander vond plaats in de Nieuwe Kerk. Tijdens de
inhuldigingsceremonie werd de nieuwe koning bevestigd in zijn ambt en zwoer hij trouw aan de
Grondwet. Tijdens de inhuldiging droeg de koning een rokkostuum met daaronder het grootlint van
de Militaire Willems-Orde en daaroverheen de koningsmantel van hermelijnenbont; de mantel die
Beatrix in 1980 droeg en die voor Willem-Alexander gerestaureerd is.
Feest
Koning Willem-Alexander en zijn gevolg maakten vroeg in de avond een vaartocht over het IJ. Bij het
Eye Film Instituut aan de noordoever gingen zij aan boord van een rondvaartboot. Voorafgaand aan
de Koningsvaart werd het Koningslied ten gehore gebracht. De vaartocht ging langs het Oeverpark en
de Noordwal naar de kop van het Java-eiland en eindigde aan de overkant, bij het Muziekgebouw
aan 't IJ, waar de avondmaaltijd voor genodigden plaatsvond. Tijdens de vaartocht over het IJ traden
diverse sporters en artiesten op. Zij gaven acte de présence onder het motto 'Dit is uw land'.
Op de kop van het Java-eiland begroetten Willem-Alexander, Máxima en de drie prinsesjes tijdens
een optreden het Koninklijk Concertgebouworkest en DJ Armin van Buuren. De vaartocht werd
afgesloten met een luchtshow van tien F16's en een watershow van blusboten.
Naast de festiviteiten rond de inhuldiging was het ook in Amsterdam gewoon net als andere jaren
'Koninginnedag', dus met de vrijmarkt en andere gebruikelijke evenementen. Op iets minder locaties
dan voorheen, maar volgens burgemeester Eberhard van der Laan was deze feestdag niet bedoeld
als een feestje voor ingewijden, maar een feestdag voor iedereen die deze historische dag wilde
meebeleven.
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Geen incidenten
Op deze Koninginnedag waren er ruim 700.000 bezoekers in Amsterdam, ongeveer net zo veel als
het jaar daarvoor. Ook het aantal bezoekers dat per trein kwam, was ongeveer gelijk, circa 240.000.
De dag verliep zonder grote incidenten. Door de grotere spreiding in plaats en tijd van de
evenementen en bezoekers op deze dag verliep de dag soepel en feestelijk; er waren bij
gelijkblijvend bezoekersaantal (veel) minder arrestaties en ambulanceritten dan in vorige jaren.

Vragen
1

Welke traditie kent Nederland sinds Koninginnedag?
a) De vrijmarkt
b) Televisiekijken
c) Feesten in Amsterdam

2

Wat maakte Koninginnedag 2013 zo bijzonder?
a) Het aantal bezoekers in Amsterdam
b) De inhuldiging van Willem-Alexander
c) De festiviteiten in de stad Amsterdam

3

Beatrix deed afstand van de troon op het balkon.
a) Ja
b) Nee

4

Willem Alexander droeg een speciaal voor hem gemaakte hermelijnen mantel.
a) Ja
b) Nee

5

Vóór de vaartocht over het IJ werd het Koningslied gezongen.
a) Ja
b) Nee

6

De burgemeester wilde dat het vooral feest was voor de genodigden.
a) Ja
b) Nee

7

Wat hoort NIET in het rijtje thuis?
a) Het koningspaar bezocht de volgende plaatsen op Koninginnedag:
b) De Koninginnenach in Den Haag
c) Het Paleis op de Dam in Amsterdam
d) De Nieuwe Kerk in Amsterdam
e) Muziekgebouw aan ‘t IJ

8

Wat betekent ‘vertoonden…zich’ in regel …….
a) Stapten
b) Lieten zich zien
c) Verspraken zich
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9

Wat betekent ‘gaven acte de présence’ in regel…..
a) Traden op
b) Presenteerden
c) Ondernamen actie

10

Hieronder zie je drie korte samenvattingen van de tekst. Welke samenvatting is de beste?
a) Koninginnedag 2013 was een bijzondere dag omdat Koningin Beatrix afstand deed
van de troon en Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. De tekst vertelt hoe
het feest in Nederland is gevierd, maar vooral hoe het programma in Amsterdam is
verlopen.
b) De tekst gaat over inhuldiging van Koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk van
Amsterdam. Willem-Alexander droeg de hermelijnen mantel die Beatrix ook aan
had in 1980 en het grootlint van de Militaire Willems-Orde.
c) Koninginnedag 2013 stond helemaal in het teken van de traditie. Op Koninginnedag
worden er namelijk overal vrijmarkten en feesten georganiseerd. Wie niet naar een
feest ging, zat voor de televisie om naar de troonsafstand van koningin Beatrix te
kijken.
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Tekst 10
Fraude
In 2013 is de Fraudewet ingevoerd. De bestrijding van uitkeringsfraude is strenger geworden. Is het
niet slimmer te investeren in een beter contact met de klant dan in het straffen en controleren?
Diefstal
Uitkeringsfraude is strafbaar en moet worden tegengegaan. Niet alleen het beleid van de overheid is
de laatste jaren strenger geworden ten aanzien van fraude, ook de burger oordeelt steeds harder
over uitkeringsfraude. Fraude is diefstal. Als gevolg van deze verharde houding is het beleid steeds
meer gericht op het opsporen en bestraffen van overtreders. Middelen als huisbezoeken, cameraobservaties en het controleren van sociale media zijn normale praktijken geworden.
Criminelen?
Alle fraudeurs worden beschouwd als doelbewuste criminelen, wat in een aantal gevallen zeer zeker
opgaat maar lang niet altijd.
Sommige gescheiden vrouwen met een uitkering zijn huiverig om met hun nieuwe vriend meteen
een vaste relatie aan te gaan en te gaan samenwonen. Ze belanden hierdoor in een soort
schemergebied tussen ‘alleenstaand’ en ‘samenwonend’. In welke mate ze samenwonen is niet
duidelijk.
Andere groepen fraudeurs zijn mensen die administratief onbekwaam zijn, bijvoorbeeld vanwege
ziektes of handicaps. Tot slot is er een groep uitkeringsontvangers die incidenteel 'per ongeluk'
gefraudeerd heeft, omdat ze gewoonweg niet goed op de hoogte waren dat ze bepaalde informatie
dienden te verstrekken of omdat de sociale dienst ze niet goed heeft ingelicht over de voorwaarden
bij het ontvangen van een uitkering.
Preventie
Deze voorbeelden laten zien dat het beeld van de uitkeringsfraudeur als doelbewuste crimineel niet
altijd klopt. Het is daarom ook maar de vraag of het wel zo gepast is om zoveel geld en mankracht uit
te geven aan het opsporen en bestraffen van fraudeurs.
Dit geld zou beter kunnen worden besteed aan het begeleiden van klanten en het nemen van
preventieve maatregelen zoals voorlichting en informatie.

Vragen
1

Wanneer is de fraudewet ingevoerd?
a) In 2010
b) In 2013
c) In 2015

2

Wat is de aanleiding voor het schrijven van dit stukje?
a) Dat mensen soms onterecht een uitkering krijgen.
b) Dat mensen soms onterecht als crimineel worden beschouwd.
c) Dat sommige vrouwen niet durven te gaan samenwonen.

3

Welke fraudeurs zijn volgens de tekst geen doelbewuste criminelen?
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a) Gescheiden vrouwen en mensen die door ziekte of handicap
administratief onbekwaam zijn.
b) Vrouwen die niet echt samenwonen, mensen die administratief
onbekwaam zijn en mensen die niet goed geïnformeerd zijn.
c) Mensen die zeggen dat ze niet goed op de hoogte waren van de
regels.
d) Gescheiden vrouwen en zieke mensen, dat zijn geen criminelen.
4

Sommige vrouwen durven niet meteen met hun nieuwe vriend te gaan
samenwonen.
a) Ja
b) Nee

5

Mensen worden soms niet goed ingelicht door de sociale dienst.
a) Ja
b) Nee

6

Huisbezoeken ter controle vinden de meeste mensen normaal.
a) Ja
b) Nee

7

Wat is de mening van de schrijver van dit stukje?
a) Niet alle fraudeurs zijn crimineel. De gemeente moet mensen beter
begeleiden en informeren zodat ze niet onterecht een uitkering
krijgen.
b) De nieuwe Fraudewet is een goede zaak. Uitkeringsfraude is diefstal
en moet bestreden worden.
c) De meeste mensen kunnen er niets aan doen dat ze een uitkering
hebben. De gemeente moet deze mensen met rust laten.

8

Wat betekent: ‘huiverig’ in regel…?
a) Langzaam
b) Bang
c) Begerig

9

Wat betekent ‘preventieve maatregelen’ in regel…?
a) Maatregelen om iets te voorkomen
b) Kostbare maatregelen
c) Duidelijke maatregelen
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Tekst 11
In 2042 vormen blanken een minderheid in Amerika. Stand-up comedian Hari Kondabolu kijkt
alvast vooruit. 'Zeggen dat ik geobsedeerd ben door ras is zeggen dat ik geobsedeerd ben door
zwemmen als ik dreig te verdrinken.'
‘Op het nieuws hoor ik steeds het jaartal 2042. Het Volkstellingbureau calculeert dat blanken in 2042
een minderheid zullen zijn, 49 procent van de bevolking. In de eerste plaats, why do we give a
fuck? Wat is het probleem hier? Zitten er blanken in de zaal die zich zorgen maken dat ze in 2042 in
de minderheid zijn? Wees gerust, white people. Jullie waren een minderheid toen jullie voet aan wal
zetten in dit land. Things seemed to have worked out for you.’
De zaal joelt. Het is maart 2014 en Hari Kondabolu (31), een eerste-generatie Amerikaan van Indiase
afkomst, treedt op in de kelder van een café in Brooklyn. Dit is zijn publiek: jong, hoog opgeleid,
etnisch divers, politiek geëngageerd. Brooklyn hipsters. Hari behoort er zelf ook toe, met zijn vale
geruite overhemd en iets te grote bril.
Kondabolu onderbreekt de lachers. ‘Dit is het punt dat ik wil maken: met 49 procent ben je nog geen
minderheid. Zo werkt wiskunde niet: 49 procent blank is alleen een minderheid als de andere 51
procent van hetzelfde soort is. Als je denkt, 49 procent blanken en 51 procent...you people. Dat is de
enige manier waarop het werkt.
Maar die 51 procent is geen gesloten front. Vraag het aan een zwarte man en een Koreaan als de
zwarte man de winkel van de Koreaan binnenloopt. Ik durf te wedden dat die interactie niet zo
aangenaam is. Ik durf te wedden dat het niet is : “Hé, teammate!”, (hij draait om zijn as), “Hoe gaat
het, teammate? Vet hè, 2042?”
Zoiets gebeurt niet. Er is geschiedenis hier, spanning. Het is geen gesloten front. Nu zeggen jullie
misschien, Hari, als die 51 procent niet hetzelfde is, dan ga je ervan uit dat alle blanken hetzelfde zijn.
Ja! Nee, nee, natuurlijk niet. Dat is een grap, want blank is geen ding. Ras is geen ding. Het is een
constructie, een manier om ons van elkaar te scheiden. Ras bestaat niet, dat weten we toch. In het
verleden hadden we borden in dit land met “verboden voor zwarten”, “verboden voor Ieren”,
“verboden voor honden”. De Ieren waren niet blank; de joden waren niet blank; de Italianen waren
niet blank. Zo was het toch. Ras is een manier om ons uiteen te drijven. Het is niet echt. People of
color weten dat. Als je blanke vrienden naar hun culturele achtergrond vraagt, dan zeggen ze nooit
alleen “blank.” Ze komen met een wiskundige formule aanzetten. Oh, ik ben een derde Duits en een
vierde Iers en een zestiende Welsh. En een veertigste native American voor toelating op de
universiteit.’
Vragen
1

In 2042…
a) Zijn er minder blanke mensen dan donkere mensen
b) Zijn er minder donkere mensen dan blanke mensen
c) Zijn er net zoveel blanke mensen als donkere mensen

2

Hari Kondabolu is geboren in India.
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a) Ja
b) Nee
3

Wat is waar?
a) Hari Kondabolu zou graag blank willen zijn.
b) Hari Kondabolu maakt grappen over ras.
c) Hari Kondabolu kijkt uit naar 2042.
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Tekst 12

Henny
Henny heeft een cursus lezen en schrijven gedaan. Ze heeft veel geleerd. Het was ook erg gezellig.
Twee avonden per week ging Henny naar school. Dat mist ze nu wel.
Overdag doet Henny veel op de school van haar kinderen. Ze is hulpmoeder. Ze helpt bij het
overblijven, ze werkt in de kantine en ze leest voor.
Op een dag ziet Henny deze oproep voor een EHBO-cursus op het prikbord.
 Kom naar de EHBO-cursus.
 Leer wat je moet doen bij een ongeluk, brandwonden, kleine wonden en nog veel meer.
 Ben je hulpmoeder? Schrijf je gratis in!
Henny schrijft zich meteen in voor de cursus. Ze vindt het leuk om iets te leren. En ze vindt het
gezellig om weer samen met anderen in de klas te zitten.

Vragen
1

Hoe vaak ging Henny naar de cursus lezen en schrijven?
a) Twee dagen per week
b) Elke avond
c) Twee avonden per week

2

Wat doet Henny op de school van haar kinderen?
a) Ze helpt met overblijven, ze werkt in de kantine en ze is
voorleesmoeder.
b) Ze helpt met overblijven, ze werkt in de kantine, ze leest voor en ze
maakt schoon.
c) Ze verzorgt de kinderen als ze gewond zijn.

3

Waarom besluit Henny dat ze de EHBO-cursus gaat doen?
a) Ze wil graag helpen als er een ongeluk gebeurt.
b) Ze vindt het leuk om iets te leren en ze vindt het ook gezellig.
c) De cursus is gratis.
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Tekst 13
Sigaretten
Op de tekening zie je hoeveel sigaretten Hugo per dag rookt.

20

AANTAL SIGARETTEN

15

10
5
0

Nacht

Ochtend

Middag

Avond
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Vragen
1

Hugo rookt in de ochtend zeven sigaretten. Klopt dit?
a) Ja
b) nee

2

Hugo zegt tegen zijn vrouw dat hij ’s nachts nooit rookt. Klopt dit?
a) Ja
b) nee

3

Welk dagdeel rookt Hugo het meest?
a) Nacht
b) Ochtend
c) Middag
d) Avond
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Tekst 14
Met de trein
Henny gaat met de trein naar Haarlem. Op de tekening ziet u hoe laat de trein gaat.

Vragen
1

Hoe laat vertrekt de trein?
a) Om 15:46
b) Om 16:27

2

De trein vertrekt van spoor 3.
a) Ja
b) Nee

3

Hoe lang duurt de treinreis?
a) Ongeveer een half uur
b) Ongeveer drie kwartier
c) Ongeveer een half uur
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DEEL 2 | WOORDENSCHAT
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Opdracht 1
Welke zin past het beste bij het plaatje?
1

a. De fiets van Victoria is kapot.
b. Victoria vindt lopen leuker dan fietsen.
2

a. Janet heeft geen zin om te koken; ze zoekt een
maaltijd uit een pakje.
b. Janet houdt van gezond eten.
3

a. Bas eet een boterham. Hij heeft honger.
b. Bas drinkt water. Hij heeft dorst.
4

a. Zorg dat je genoeg drinkt tijdens het sporten.
b. Zorg dat je niet gewond raakt tijdens het
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sporten.
5

a. Meneer Huiben wacht op zijn beurt in de
apotheek.
b. Meneer Huiben drinkt elke morgen koffie in een
café.
6

a. Anja betaalt met haar pinpas.
b. Anja betaalt contant.
7

a. Bij dit werk moet je handschoenen dragen.
b. Een veiligheidshelm beschermt je hoofd.
8
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a. Het is vijf uur.
b. Het is drie uur.
9

a. Marieke heeft een afspraak bij de opticien.
b. Marieke heeft last van hoofdpijn.
10

a. Deze jongen moet nog veel leren.
b. Kees werkt al 30 jaar bij dit bedrijf!
11

a. De container staat op de grond.
b. De heftruck zet de container op de grond.
12

a. Mijn naam is Bart de Vries.
b. Ik kom uit Rotterdam.
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Opdracht 2
1

Marja …… in een supermarkt.
a) gewerkt
b) werkt
c) ziet

2

Marja ……’s morgens om 8.00 uur.
a) begint
b) wakker
c) staat

3

Marja werkt op de ……. waar brood wordt verkocht.
a) tafel
b) afdeling
c) winkel

4

Marja doet de broodjes en bolletjes …… zakken.
a) op
b) in
c) met

5

Marja …… de zakken met broodjes in de manden.
a) staat
b) legt
c) ligt

6

Marja is vriendelijk tegen de …...
a) klanten
b) broers
c) broodjes

7

Van 12 tot 1uur heeft Marja…..
a) broodjes
b) pauze
c) klaar

8

’s Middags moet Marja nieuw brood…….
a) koken
b) zien
c) bakken

9

Marja houdt van de ….van versgebakken brood.
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a) geur
b) ruik
c) stank
10

Marja vindt het leuk om klanten te…….
a) sturen
b) helpen
c) raken

11

Het …… van Carlo is automonteur.
a) baan
b) bedrijf
c) beroep

12

Carlo ……auto’s van klanten.
a) repareert
b) stuurt
c) beweert

13

Carlo werkt …….met verschillende collega’s.
a) In zijn eentje
b) zonder
c) samen

14

Carlo volgt veel …….
a) auto
b) cursussen
c) opleiding

15

In …… auto’s zit veel elektronica.
a) moderne
b) ouder
c) fietsen

16

Carlo moet veel storingen……
a) helpen
b) oplossen
c) aflossen

17

Soms …… Carlo een politiewagen repareren.
a) heeft
b) mogen
c) moet
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18

Carlo mag soms een proefrit ……in de politiewagen.
a) maken
b) sturen
c) doen

19

Iedereen gaat …… voor de politiewagen.
a) vooruit
b) opzij
c) achteruit

20

Carlo ...... zijn werk heel erg leuk.
a) vindt
b) houdt
c) vind
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Opdracht 3
Welk woord hoort bij het nummer? Kies uit:
verloopt - bekijken - om - aangereden - dergelijke - betrapt - zodat - bijvoorbeeld
Regels
Er zijn heel wat regels die door mensen zijn opgesteld [1] ervoor te zorgen dat er geen chaos
ontstaat. Voorbeelden van [2] regels: als je door rood rijdt en je wordt [3] dan krijg je een bekeuring;
als je inkomsten hebt, dan moet je belasting betalen; als iemand je in het strafschopgebied onderuit
haalt, dan krijg je een strafschop tegen. Deze regels hebben het karakter van een afspraak.
Als regels niet meer zorgen dat alles naar wens [4], kan men [5] of ze niet beter veranderd kunnen
worden. Sommige regels zijn niet zo gemakkelijk aan te passen: dat zijn ‘grondregels’. Een grondregel
is [6] dat we het leven van andere mensen eerbiedigen. Je mag iemand niet vermoorden. Dat is een
algemeen geaccepteerde regel.

Opdracht 4
Welk woord hoort bij het nummer? Kies uit:
Knie - morgen - kijkt - onderzoekt - wacht - medicijn - spreekuur - uur
Doktersbezoek
Ik moet [1] naar de dokter. De afspraak is om 09.00 [2]. De dokter is mijn huisarts. Hij heeft iedere
ochtend [3] vanaf 08.30 uur. Ik moet op tijd komen. De dokter [4] niet. Bij de dokter mag je niet te
laat komen. Ik heb pijn in mijn [5]. Ik kan niet goed fietsen en lopen. De dokter [6] morgen mijn knie.
Misschien moet ik later naar het ziekenhuis.

Opdracht 5
Welk woord hoort bij het nummer? Kies uit:
Wacht - bijzondere - lekkerder - doordat - weg - gezellige - terwijl - overloopt
Een Amerikaan over Bier tappen
In cafés in Nederland wordt een vreemd ritueel uitgevoerd. Als je een pilsje bestelt, vult de barman
het glas en [1] even. Dan haalt hij een beetje schuim van de bovenkant van het glas weg, wacht
nog even, schenkt er soms nog wat bier bij of haalt nog wat schuim [2] Hij zet het glas voor je
neer [3] het bier nog omhoog komt. Dat doet hij niet echt voorzichtig, zodat het bier altijd [4] en
de bar en de bierviltjes op de bar kletsnat zijn. Dan maakt hij met een doek de bar droog. Maar
binnen enkele minuten is die weer helemaal nat door het bier. Door deze [5] methode van bier
tappen is de barman aldoor aan het werk. Maar dat moet gezegd: het bier in Nederland smaakt me
prima! Ik denk dat ik alleen in België [6] bier heb gedronken.
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Deel 2 - Woordenschat
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Bijlage 5 Toestemmingsformulier externe validering
NB: Dit toestemmingsformulier is gebruikt voor de externe validering van Taalmeter 2F. Het
formulier dat gebruikt is voor de externe validering van Taalmeter 1F, is van vergelijkbare aard.

Toestemming
U gaat straks twee toetsen maken waarmee gekeken wordt wat uw leesniveau is. Deze resultaten
worden gebruikt voor een onderzoek.
Wat is het voor onderzoek?
De gegevens worden gebruikt voor een onderzoek naar de kwaliteit van De Taalmeter 2F. Deze toets
wordt gebruikt om te toetsen of iemand kan lezen op niveau 2F. Het onderzoek is anoniem. U hoeft
uw naam niet in te vullen.
Hoe geeft u toestemming?
Met de ondertekening van het formulier verklaart u dat de resultaten van de toets gebruikt mogen
worden voor het onderzoek naar De Taalmeter.
Datum:
Handtekening:
Geboortedatum:
Eerste toets:

Toets 1:

TOA / Taalmeter

TOA-toets

Website

www.toets.nl

Gebruikersnaam

Hier stond de unieke gebruikersnaam ingevuld

Wachtwoord

Hier stond het unieke wachtwoord ingevuld

Code

UADAM

Toets 2:

Taalmeter

Website

www.taalmeter.nl/2f

Gebruikersnaam

Hier stond de unieke gebruikersnaam ingevuld

Wachtwoord

Hier stond het unieke wachtwoord ingevuld

0

Bijlage 6 Vragenlijst veldraadpleging
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de wijze waarop De Taalmeter wordt
gebruikt en beleefd door gebruikers en de mate en wijze waarop het materiaal aansluit bij de
behoeften van deze groep. Wanneer gesproken wordt over de Taalmeter, bedoelen wij de Taalmeter
die screent op niveau 1F, tenzij anders aangegeven.
1. Wat zijn de screeningsbehoeften van de gebruikers en in hoeverre sluit de Taalmeter
daarop aan?
a. Voor welke doeleinden wordt het instrument binnen uw organisatie gebruikt?
b. Kunt u door het gebruik van de Taalmeter meer mensen vinden die bereiken die mogelijk
moeite hebben met lezen? Zo nee, waarom niet?
c. Welke beslissingen worden genomen op basis van de resultaten?
o Worden deelnemers van tevoren geïnformeerd over de eventuele gevolgen?
Is het voor de deelnemers duidelijk waarom zij de Taalmeter moeten
afnemen?
o Wanneer blijkt dat het gescreende leesniveau niet wordt beheerst, wordt er
dan verder getest? Zo ja, gebeurt dit intern of wordt dit uitbesteed? Aan
wie? Welke toetsen worden verder afgenomen?
o Wanneer blijkt dat het gescreende leesniveau niet wordt beheerst, wat is
dan het vervolgtraject? Wordt er een cursus aangeboden? Zo ja, wat voor
cursus? Voor hoe lang? Bij welke organisatie?
2. Welke groepen mensen zou u graag screenen en voldoet de Taalmeter in deze wens?
a. Welke criteria worden gehanteerd bij de selectie van deelnemers?
o Neemt u moedertaal mee in de beslissing om wel of geen Taalmeter af te
nemen? Speelt het taalniveau van allochtonen een rol bij de beslissing om
wel of geen Taalmeter af te nemen?
o Zijn er bepaalde groepen mensen voor wie u de Taalmeter niet of in mindere
mate geschikt acht?
b. Wanneer u besluit een Taalmeter af te nemen, zijn deelnemers hier dan toe verplicht? Zo
ja, hoe ervaren deelnemers dit?
c. Wat zijn uw ideeën over de implementatie van Taalmeter 2F?
o Welke toegevoegde waarde heeft Taalmeter 2F voor u?
o Wanneer beide Taalmeters beschikbaar zijn, hoe zou u dan de keuze maken
tussen 1F en 2F? Heeft u hier al ideeën over? Welke criteria hanteert u voor
het inzetten van Taalmeter 1F of 2F?
3. Hoe wordt het gebruik van de Taalmeter en het werken met het programma beleefd?
a. Wat vindt u van het gebruiksgemak van het instrument?
o Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt aan het begeleid doorlopen van de
Taalmeter? Heeft u het idee dat dit een geschikte tijdsduur is voor afname?
o Op welke manier heeft u de Taalmeter ingebed in uw werkproces?
o Is het instrument eenvoudig inpasbaar in het werkproces?
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o

Zijn deelnemers over het algemeen in staat om de Taalmeter zonder al te
veel begeleiding te maken? Komt het wel eens voor dat deelnemers zelfs na
een uitleg niet begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Zo ja, hoe gaat u
hier binnen uw organisatie mee om?
b. Welke werkgevers binnen uw organisatie nemen de Taalmeter af?
o Wie begeleidt binnen uw organisatie de deelnemer van de Taalmeter?
o Wie is intern eindverantwoordelijk voor de Taalmeter?
o Gaat er een speciale training en/of instructie vooraf aan het werken met de
Taalmeter?
o Is er een protocol voor de instructie voorafgaand aan de test opgesteld? Zo
ja, hoe ziet dit protocol eruit en heeft u het idee dat deze instructie door
iedereen wordt nageleefd?
c. Wat vind u van de weergave van de resultaten?
o Worden de resultaten helder en overzichtelijk weergegeven?
o Vindt u bij de resultaten alle informatie die u wenst te krijgen?
d. Op welke wijze worden deelnemers op de hoogte gesteld van de uitslag?
4. Wat is uw idee over de validiteit van de Taalmeter?
a. Heeft u het gevoel dat de Taalmeter de juiste mensen als niet (voldoende) geletterd
bestempeld? Waarom wel of niet?
b. Levert afname van de Taalmeter volgens u een indicatie op van een Taalprobleem?
c. Wat vindt u van de verschillende onderdelen waaruit de Taalmeter bestaat? Heeft u het
gevoel dat deze onderdelen samen het construct geletterdheid volledig dekken?
o Is het screenen van de leesvaardigheden voor u voldoende om een indicatie
te krijgen over mogelijke laaggeletterdheid bij de deelnemer?
d. Wat vindt u van de kwaliteit van de teksten en opgaven?
o Heeft u het idee dat de teksten en opgaven aansluiten bij relevante
taalsituaties?
o Heeft u het idee dat de teksten en opgaven wat betreft onderwerp en niveau
aansluiten bij de doelgroep?
e. Wat vindt u ervan dat de test online wordt afgenomen? Heeft u het idee dat de
computervaardigheid van de deelnemers van invloed is op de resultaten? Waarom vindt
u dat?
5. Hoe kan de Taalmeter volgens u nog beter aansluiten bij de behoeften van de
gebruikersgroepen?
6. Hoe staat u tegenover het idee om andere screeningsinstrumenten tot uw beschikking te
hebben, zoals een Digimeter, Rekenmeter of Schrijfmeter?

2

