Dit boek gaat over het Grip-project ‘Evaluaasjesysteem Frysk’
(2014-2016). Het is de wetenschappelijke verantwoording van
de opzet, keuzes, uitwerkingen en analyses van de verschillende
observatie- en toetsinstrumenten Frysk voor basis- en
voortgezet onderwijs.

Evaluaasjesysteem Frysk

Wêr hast it wei?

Deze bundeling van artikelen biedt verdiepingsinzicht over
de verschillende deelprojecten en de waardevolle toepassing
ervan in het onderwijs, bedoeld voor leerkrachten en docenten, schoolbesturen en beleidsmakers, inspectie en overheden:
provinsje Fryslân en ministerie van OCW.
Het Grip-project markeert een stap in de ontwikkeling van het
Frysk als vak. Met de valide en betrouwbare observatie- en
toetsinstrumenten krijgen de scholen en de inspectie, maar
vooral de leerlingen en hun ouders goed inzicht in het niveau
van taalbeheersing Frysk. Door de koppeling aan het Europees
Referentiekader wordt de vergelijking met Nederlands en
Engels mogelijk. Hierdoor kunnen de resultaten van het
geïntegreerd meertalig onderwijs goed gepresenteerd en
vergeleken worden.
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Voorwoord
De Inspectie van het Onderwijs heeft in het rapport ‘Tussen wens en werkelijkheid’ (2010) gevraagd om meer inzicht in
de feitelijke leervorderingen van de leerlingen in het Fries. De geconstrueerde observatie- en toetsinstrumenten die door
samenwerking tussen de Afûk, twee lectoraten van NHL-Stenden hogeschool en Cedin, samen het Grip-team vormend,
willen helpen hierin meer inzicht mogelijk te maken. De digitale instrumenten zijn praktische hulpmiddelen voor het meten van de taalontwikkeling van de leerlingen.
Met het voorliggende rapport Wêr hast it wei? wil het Grip-team inhoudelijk verantwoording afleggen van de producten die het project Evaluaasjesysteem Frysk (2014-2016) heeft opgeleverd (www.grip.frl). Na de inleiding over het
gekozen kader en eerste waardering van de drie geconstrueerde methodeonafhankelijke evaluatie-instrumenten volgt
de uitgebreide uitleg van deze instrumenten waarbij betrouwbaarheid en validiteit centraal staan. Vervolgens wordt de
opbouw van de methodeafhankelijke toetsen gepresenteerd en het intermediair waardoor de instrumenten worden aangeboden aan het onderwijsveld die in verbinding staat met een leerlingvolgsysteem. Het artikel over de implementatie
van de verschillende onderdelen van het Grip-project in het primair en voortgezet onderwijs sluit dit rapport af.
Bij het afsluiten van dit project gaat onze dank natuurlijk in de eerste plaats uit naar het provinciaal bestuur die het ons
financieel mogelijk maakte onze taak te volbrengen. Ook bedanken wij een groot aantal collega’s in het basis- en voortgezet onderwijs die in de afgelopen twee jaar ons in staat hebben gesteld proefmetingen te doen onder hun leerlingen.
Wij hebben ook veel gehad aan hun op- en aanmerkingen die wij op speciale overleggen maar ook tussen de bedrijven
door mochten ontvangen. Speciale dank is er voor een vijftal experts op het terrein van taaltoetsontwikkeling die met
ons deze verantwoording op 2 november 2016 kritisch hebben doorgesproken en waarmee wij ons voordeel hebben
gedaan: dr. Sible Andringa (UvA), dr. Hilde Hacquebord (Diataal en RUG), dr. Edwin Klinkenberg (Fryske Akademy), dr.
Erik Kwakernaak (oud-RUG) en drs. Anita Oosterloo (Taal en Educatie).
Ten slotte hopen wij dat de nieuwe evaluatie-instrumenten hun weg zullen vinden in het onderwijsveld en dat de Inspectie hiermee meer inzicht kan krijgen in de leervordering met betrekking tot het Fries van de leerlingen in Fryslân.
Leeuwarden-Ljouwert, 21 juni 2017							
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Inleiding
Stap voor stap verder onderweg met Fries – inclusief toetsing
Lector dr. Alex M.J. Riemersma
(Lectoraat Fries & Meertaligheid, NHL-Stenden hogeschool)
Het Grip-project, dat in de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 is uitgevoerd met royale steun van de provincie Fryslân,
past in de lange ontwikkeling van het Fries in het onderwijs. In de twintigste eeuw werden de eerste stappen gezet in
het basisonderwijs: in 1937 (facultatief vak) en in 1980 (verplicht vak voor alle leerlingen); er zijn door de overheid wel
kerndoelen voor Fries vastgesteld, maar er is geen eindtoets voorgeschreven. Jaarlijks doet een beperkt aantal scholen
met de leerlingen van groep 8 mee aan een niet-gestandaardiseerde afsluitende taalkennistoets Fries. Het is de ambitie
deze toets in de komende jaren met andere onderdelen zoals tekstbegrip aan te vullen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de leeropbrengst van het genoten onderwijs. Dit betekent voor de leerlingen een weergave van wat geleerd is,
voor de leerkrachten en de scholen in hoeverre aan de wettelijke kerndoelen wordt voldaan en de minimumstandaarden
behaald zijn.
Formeel en feitelijk is er altijd al een verbinding gelegd tussen Fries en Nederlands, door de koppeling in wetgeving en
curriculum, in de lerarenopleidingen en bij de inrichting. Heel geleidelijk zijn er ontwikkelingen in de richting van geïntegreerd tweetalig (vanaf 1950) en drietalig basisonderwijs (vanaf 1997), waarbij Fries, Engels en Nederlands als gelijkwaardige leergebieden worden behandeld.
In het voortgezet onderwijs is Fries sinds 1971 een keuze-examenvak in Vmbo, Havo en Vwo en sinds 1993 een verplicht
vak voor alle leerlingen in de basisvorming, de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn door de overheid
kerndoelen vastgesteld, maar er is nog geen tussentoets voor Fries als afsluiting van de onderbouw en als toelating tot
de examenklassen. Wel doen er sinds de ontwikkeling van de nieuwe gestandaardiseerde toetsen voor taalkennis en leesbegrip zo’n 25 scholen mee aan het eind van klas 1.
De ontwikkeling van het ‘Meartalich Fuortset Underwiis’ (MFU) vanaf 2010 heeft geleid tot een toets voor het MFU met
certificaat als afsluiting van de lessen in de onderbouw. Voor vmbo-TL/GL, havo en vwo bestaan er schoolexamens en
centraal schriftelijken voor het keuze-examenvak Fries.
In het fragmentarische aanbod van toetsinstrumenten weerspiegelt zich de marginale positie van het Fries in het basis- en
voortgezet onderwijs door de jaren heen. Er werd bovendien betrekkelijk weinig gebruik van gemaakt (Inspectie van het
Onderwijs 2010: 32; 41-42). Hierdoor kon er tot nu toe geen goede inschatting gemaakt worden van het bereikte niveau
in relatie tot de kerndoelen en minimumstandaarden. De inspectie heeft dan ook zeer sterk aangedrongen op het ontwikkelen van een “genormeerd toets- of leerlingvolgsysteem voor Fries. De provincie Fryslân zal hierbij een regisserende rol
kunnen vervullen om zo opbrengstgericht werken in de scholen mogelijk te maken” (Inspectie van het Onderwijs
2010: 57).
Het Grip-project is in feite het antwoord op deze oproep van de Inspectie. Met de overdracht van de bevoegdheid voor
het onderwijs in het Fries aan de provincie Fryslân krijgt de Inspectie een extra verantwoordelijkheid voor de versterking
van het Fries. Dit begint met inzicht in de realisatie van het onderwijs in de dagelijkse schoolpraktijk. Om deze taak waar
te maken is er behoefte aan stevige criteria en instrumenten om de lespraktijk en zelfrapportage door de scholen in
kwantitatieve en kwalitatieve zin te kunnen beoordelen. Enerzijds spelen hierbij de minimumstandaarden van het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen een rol: kwalitatief voldoende onderwijs vraagt om tenminste twee
lesuren per week in alle leerjaren. Anderzijds vormen de referentieniveaus van Nederlandse Taal een ijkpunt voor het
vaststellen of en in hoeverre aan de wettelijke kerndoelen wordt voldaan.
Dit verklaart ook de keuzes van de te toetsen taalvaardigheden en deelvaardigheden. De digitale observatie- en toetsinstrumenten van Grip bieden een goed houvast voor het meten van de stappen in de taalontwikkeling (summatief) en deze
gegevens te gebruiken om de nodige vervolgstappen te zetten (formatief). Door de toepassing van het referinsjeramt
Frysk (rrF) kan het niveau van de taalbeheersing Fries goed vergeleken worden met Engels en Nederlands. De taalniveaus
in die talen zijn immers gebaseerd op het gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor Talen van de Raad van
Europa. Het Fries is de 40ste taal waarvoor het referentiekader toegepast is met erbij behorende ‘ik kin-bewearingen’!
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Hierdoor worden de scholen (en trouwens ook de Inspectie) gestimuleerd om het Fries niet alleen te benaderen vanuit
het perspectief van de tijdelijke of partiële ontheffing van de wettelijke verplichting. Het gaat er immers om juist vanuit
de eigen schoolvisie te kijken naar welke doelen en leerinhouden het beste passen bij de leerlingen, zodat zij optimaal
kunnen participeren in de maatschappij waarin Fries functioneert als taal van de sociale omgeving en van de culturele
gemeenschap. In het schooltaalbeleid kan de meertaligheid als kwaliteit en als doelstelling uitgewerkt worden, gericht
op onderwijs in het Fries dat kwalitatief en kwantitatief voldoet aan de minimumstandaarden van goed taalonderwijs
in alle taalvaardigheden, mondeling en schriftelijk. Geïntegreerd meertalig onderwijs vraagt ook om een evenwichtige
benadering van de leerprocessen en de leeropbrengsten, zodat de leerlingen ervaren en de ouders ook kunnen zien wat
de meerwaarde is van twee- en drietalig onderwijs voor het schoolsucces.
Lange-termijndoelen betreffen de doorgaande leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs en de competenties van de
leerkrachten en docenten zelf.
In 2015 heeft de provincie Fryslân meer bevoegdheid en verantwoordelijkheid gekregen voor de bevordering en de kwaliteit van het Fries in het onderwijs. Het provinciale ‘Deltaplan Frysk’ stimuleert de scholen en de lerarenopleidingen met
ondersteuning van de Afûk en Cedin tot de nodige vervolgstappen. De volgende stap voor het Fries is, dat de scholen in
het schoolbeleid de toetsen voor Fries voor alle leerlingen opnemen in de toetskalender: aan het eind van groep 8 naast
de eindtoets Nederlands en de Anglia-test; in klas 3 van het voortgezet onderwijs een afsluitende ‘Middentoets’, die
ook de functie krijgt van stimulans om Fries te kiezen als examenvak. Dit past ook bij het advies van Dingtiid om Fries als
verplicht vak aan te bieden aan alle leerlingen in de niet-examenklassen (Dingtiid 2017).
De geleidelijke ontwikkeling van het Fries als leergebied in het basis- en voortgezet onderwijs komt naar voren in de
ontwikkeling van de visie en het concept van het onderwijs met Fries: van cultureel erfgoed en voorbijgaande tweetaligheid gericht op het beter leren van de nationale schooltaal tot erkenning van de moedertaal voor de persoonlijke ontwikkeling en als bron voor het leren. En tot de gelijkwaardigheid van de doeltalen in het curriculum waarbij deze doeltalen
niet alleen als los vak geleerd worden, maar ook als voertaal gebruikt bij andere leergebieden. Dit komt het duidelijkst
tot uitdrukking door de inrichting van Friestalige en tweetalige voorzieningen in de voorschoolse educatie (www.sfbo.nl),
door de inrichting van het drietalig basisonderwijs, de ‘Trijetalige Skoalle’ en het ‘Meartalich Fuortset ûnderwiis’.
Deze ontwikkeling past goed in een internationale trend van meertalig onderwijs en is in feite een bijzondere vorm van
het Tweetalig Onderwijs (TTO) dat in Nederland steeds sterker wordt, zowel kwantitatief als ook in kwaliteit door het
verder ontwikkelen van de concepten van Content and Language Integrated Learling (CLIL) en het concept van vaktaalonderwijs. Kortom: dit project Grip, ontwikkeling van observatie- en toetsinstrumenten past in het gehele Friese-taalbeleid, dat onder woorden gebracht is in de provinciale beleidsnota ‘Holle, Hert en Hannen’ en dat uitgewerkt wordt in o.a.
Taalplan Frysk.
Na deze algemene inleiding nog een paar afsluitende opmerkingen over de merites van door het project ontwikkelde
toetsinstrumentarium. Een panel van experts (zie voorwoord) heeft de drie methode-onafhankelijke toetsen met de constructeurs besproken. Voor de positionering van dit instrumentarium noemen wij in het kort de conclusies uit dit gesprek.
Het digitale evaluatiesysteem bevat drie methode-onafhankelijke instrumenten voor het evalueren/toetsen van Fries.
Voor die instrumenten zijn keuzes gemaakt die een bepaalde visie op toetsing en evaluatie impliceren (samenhangend
met het doel van het toets- of evaluatie-instrument en de visie op taalonderwijs). Een evaluatiesysteem voor het Fries
moet nog verder ingebed worden in een expliciet omschreven visie op toetsing en evaluatie, op meertaligheid en meertalig onderwijs en op taalonderwijs en taalvaardigheid. Deze visie wordt elders in dit rapport weergegeven.
De taalkennistoets Frisia en de toetsen begrijpend lezen lijken vooral een vorm van discrete toetsing (geïsoleerd toetsen
van deelvaardigheden) en de observatie-instrumenten vooral een vorm van geïntegreerde toetsing (waarbij leerlingen
verschillende vaardigheden en/of elementen van taal combineren, in een bepaalde taalgebruikssituatie). Bij de toelichting op de observatie-instrumenten wordt een visie op evalueren uitgewerkt.
De Frisiatoets en de toetsen begrijpend lezen zijn gestandaardiseerde toetsen, de observatie-instrumenten moeten nog
verder gestandaardiseerd worden. De eerste twee instrumenten zijn gericht op de taalproducten, de observatie-instrumenten richten zich ook op het leerproces. De eerste twee meten schoolse kennis en vaardigheden, de observatie-instrumenten meten het gebruik van taal in verschillende taalgebruikssituaties. In deze beide onderdelen worden dus enerzijds
de Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT) getoetst en anderzijds de “can do”-statements van het Europees
Referentiekader (ERK), dat voor het Fries bewerkt is tot ‘referinsjeramt Frysk’ (rrF).
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De Frisiatoets
De betrouwbaarheid van de Frisiatoets wordt als taalkennistoets van geschreven Standaard-Fries hoog aangeslagen, maar
de validiteit ervan is niet eenduidig vast te stellen, omdat er uit de aard der zaak alleen maar een selectie van het taalcorpus wordt bevraagd. Het is daarom goed deze toets in samenhang met andere toetsen af te nemen om hier beter zicht
op te krijgen.
De relatie van taalkennis en taalvaardigheid kan het beste met een deel (taalkennis) van het geheel (taalvaardigheid)
worden uitgebeeld. Het zal van de soort vaardigheid afhangen hoe groot het aandeel taalkennis op die taalvaardigheid
is; verstaan en lezen hebben als receptieve vaardigheden een grotere overlap met taalkennis dan de productieve. De
Frisiatoets geeft in de eerste plaats een aanduiding van het taalkennisniveau en daarmee deels een beoordeling over de
taalvaardigheid. Voor een eindoordeel over de betreffende vaardigheid moet aanvullende informatie verzameld worden.
De toets is niet zonder meer geschikt om formatief in te zetten, omdat er alleen een totaalscore wordt gegeven en geen
deelscores over de samenstellende onderdelen lexicon, morfologie of syntaxis. Het gaat dus om een summatieve toetsing
van de op deze wijze geconstrueerde begrip ‘taalkennis’.

De leesbegripstoets
De gekozen theoretische beschrijving met de BIES-taxonomie (Begrijpen, Interpreteren, Evalueren en Samenvatten)
wordt bij de verdere uitwerking gedeeltelijk gevolgd. Het gaat in de praktijk van de toets om elementen op micro- (zin),
meso- (alinea) en macro-niveau (alineaoverstijgend en de hele tekst). De praktische bruikbaarheid van het toetsinstrument
voor formatieve feedback moet nog verder ontwikkeld worden door het markeren van de verschillende items naar type.
Bovendien zou de toets nog wat meer diagnostische en onderwijssturende informatie op moeten leveren om te kunnen
functioneren als formatieve toets voor docenten.

De observatie-instrumenten
De observatie-instrumenten lijken uiterst valide en zijn goed afgestemd op het ‘referinsjeramt Frysk’ (rrF), met name op
het gebied van de productieve vaardigheden. In de komende jaren zullen deze observatie- en toetsinstrumenten verder
ontwikkeld worden. Ten eerste door de verbreding van het aanbod naar de middenbouw (en gedeeltelijk de onderbouw)
van het basisonderwijs en de voor-examenklassen in het voortgezet onderwijs. Ten tweede door de versterking van de
toetsen door deze stapsgewijs adaptief te maken, zodat de leerlingen zichzelf sneller en gerichter op het juiste niveau van
taalbeheersing kunnen inschatten.

Literatuur
• Dingtiid 2017, Meertaligheid als kwaliteit en doel. Advies over Fries in het onderwijs. Z.p.
• Inspectie van het Onderwijs 2010, Tussen wens en werkelijkheid. De kwaliteit van het vak Fries in het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs in Fryslân. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag.
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Ontwikkeling van een taalkennistoets voor Fries op
school: de Frisiatoets
dr. Reitze J. Jonkman
(Lectoraat Fries & Meertaligheid, NHL-Stenden hogeschool)
Inleiding
Sinds 1980 (primair onderwijs) en 1993 (basisvorming voortgezet onderwijs) wordt er door een wettelijke verplichting
in de provincie Fryslân in principe op elke school in het Friese taalgebied het vak Fries onderwezen. Scholen buiten dit
taalgebied hebben tijdelijk ontheffing van deze verplichting gekregen. Er bestaan kerndoelen voor het basisonderwijs
op hetzelfde niveau als voor Nederlands. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat iemand Fries wel of niet als
moedertaal heeft. De Inspectie van het Onderwijs (2010) heeft bij de laatste rondgang op de scholen geconstateerd dat
er echter nauwelijks sprake is van een systematische evaluatie van de resultaten en dat er een tekort aan toetsen bestaat.
De Inspectie heeft dan ook de aanbeveling gegeven dat de leeropbrengsten van het onderwijs in primair en voortgezet
onderwijs door middel van genormeerde toetsen vastgesteld moeten worden. In een verkenning onder de scholen stelde
de Projektgroep Toetsen foar it Frysk (2013), een commissie van de Friese provinciale staten, vast dat er in het veld ook
behoefte bestond aan genormeerde evaluatie-instrumenten. In de schooljaren 2014-2016 is hieraan gewerkt.
Een van de deelnemers in dit consortium, het Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding (FMOO), heeft
gekozen voor het ontwikkelen van een genormeerde taalkennistoets voor het Fries op school: de Frisiatoets. Het gaat
hier om een methodeonafhankelijke toets in het domein taalkennis, het meest gelieerd aan de vaardigheid lezen. Het
gebruiksdoel van de Frisiatoets is het vaststellen van het taalkennisniveau met betrekking tot het Fries en de mogelijke
progressie ervan. Het gemeten construct taalkennis van het Fries kan kortweg gedefinieerd worden als het kunnen kiezen
van de correcte woorden en uitdrukkingen (lexicon), de correcte vormen van werkwoorden, meervouds- en verkleinvormen, vormen van zelfstandige naamwoorden (morfologie) en de correcte volgorde van werkwoorden in de zin (syntaxis).
Het betreft hier kennis van de geschreven standaardvariëteit zoals die in de leerboeken van Fries wordt gehanteerd.
Hierbij zal ook de vraag betrokken worden in hoeverre hiermee ook voorspellingen over vaardigheden kunnen worden
gedaan. De uitkomsten worden verbonden met de in het Friese onderwijs steeds gebruikelijker wordende referentiekaders, namelijk met de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) / referinsjeramt Frysk (rrF).
Het onderzoek naar taalkennisniveau wil voorzien in het vaststellen van het kennisniveau van de leerling aan het begin en
aan het eind van een onderwijsperiode in het Fries om te meten of er vooruitgang in dit niveau zit. Door deze informatie in het leerlingvolgsysteem op te nemen wordt het leerproces zichtbaarder voor zowel de leraar als de leerling. Deze
taalkennistoets hoopt als genormeerd meetinstrument ook te voorzien in de invulling van de aanbeveling van de Inspectie
dat scholen opbrengstgericht dienen te werken en het leerstofaanbod daarbij op de talige capaciteiten van leerlingen
afstemmen. Er is sprake van verschillende doelgroepen: met de constructie van drie deeltoetsen is getracht naar een volledige dekking van het taalkennistraject. Elke deeltoets is geschikt voor een deeldoelgroep (zie tabel 1).

Tabel 1 Soorten Frisiatoets en deeldoelgroep
Voor-Frisiatoets

groep 5-6 en klas 1-2 vmbo BB/KB

Basis-Frisiatoets

groep 7-8, basisvorming en 3-4 vmbo GT

Na-Frisiatoets

2de fase voortgezet onderwijs en hoger onderwijs

Als voorbeeld van de Frisiatoets zal hier de constructie van de Basis-Frisiatoets worden behandeld.
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Theoretische achtergrond
Het gaat bij de inschatting van de taalkennis om psychometrisch meten, dat wil zeggen om het indirect meten van een
psychologisch verschijnsel. Voor de concrete uitwerking ervan is in eerste instantie gekeken naar de aanpak op basis
van Anglia Handbook for teachers, (Anglia 2009). Van Dale Grammatica Engels (Van Hoof en Mous 2011) en Van Dale
Grammatica Nederlands (NT2) (Huitema 2011) geven aan hoe de moeilijkheidsgraad van onderdelen van het taalcorpus
van het Engels en het Nederlands (als tweede taal) op niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) te plaatsen zijn.
Deze aanpak van de plaatsing volgens het ERK is ook voor de Frisiatoets gevolgd. Ook al is het ERK in de eerste plaats
bedoeld voor de beschrijving voor de taalbeheersing, evident is dat taalkennis daar een onlosmakelijk onderdeel van is.
Bij de theorie van het ERK worden de onderdelen genoemd die bij de beoordeling van de beheersing meespelen (Nederlandse Taalunie 2008: 141). Dat zijn naast fonetische, sociolinguïstische-sociaal-culturele en pragmatische onderdelen
aspecten die met schriftelijke taal hebben uit te staan: orthografisch, lexicaal, morfologisch en syntactisch. De orthografie
van woorden wordt slechts bij het onderzoek betrokken als het onderdeel is van de drie andere aspecten.
Een uitputtende representatie van het taalsysteem Fries volgens de drie gekozen onderdelen is vanwege de uitgebreidheid niet mogelijk. Bij de deelparagraaf Linguïstische competenties (Nederlandse Taalunie 2008: 101-108) wordt een
beknopte beschrijving gegeven van welke taalkundige items een rol spelen. In collegiaal overleg is hieruit een keuze
gemaakt die een valide representatie van de taalkennis moet opleveren. Taalkennis van het Fries betekent in dit verband
het zo goed mogelijk kunnen kiezen van de correcte woordenschat en uitdrukkingen (lexicon), de correcte vormen van
werkwoorden, meervouds- en verkleinvormen, vormen van zelfstandige naamwoorden (morfologie) en de correcte volgorde van werkwoorden in de zin (syntaxis).
Om zoveel mogelijk zorgvuldigheid bij een representatieve keuze van het toetsmateriaal te betrachten zijn uit Anglia
(Handbook for teachers 2009) concrete voorbeelden van categorieën items geselecteerd welke bij een bepaald kennisniveau horen. Deze zijn voor A1-, A2- en B1-items naar passende equivalenten voor het Fries ver-/hertaald. Hierbij is
ook gekeken naar het leermateriaal in het basis- en het voortgezet onderwijs. Na overleg met taalkundige Henk Wolf,
docent Fries op de lerarenopleiding van de NHL, is een gereviseerde testvragenlijst aan een tiental docenten Fries in de
basisvorming ter invulling voorgelegd. Hun uitkomsten en commentaar zijn gebruikt om onduidelijkheden in de vraag- en
antwoordredactie bij te stellen. Na het eerste pilot-onderzoek onder leerlingen zijn de 60 beste items op inhoudelijke en
statistische gronden geselecteerd voor de uiteindelijke lijst die hiermee gestandaardiseerd werd. Leidend bij deze selectie was dat de reeks items een oplopende moeilijkheidsgraad bezit (Jonkman 2015). In eerste instantie is bij deze selectie
niet naar de onderverdeling lexicon : morfologie : syntaxis gekeken. Er bestaan immers geen dwingende regels voor een
representatieve afspiegeling van het taalcorpus voor een test. In de definitieve vragenlijst zijn alle drie categorieën vertegenwoordigd.

Tabel 2 Verdeling van de items per categorie lexicon, morfologie en syntaxis (in %)
ERK-niveau / aspect

lexicon

morfologie

syntaxis

A1

65

25

10

A2

30

50

20

B1

45

35

20

Totaal

47

37

17

Uit tabel 2 blijkt dat de items lexicon het sterkst vertegenwoordigd zijn op het A1-niveau (65%), morfologie (25%) en
syntaxis (10%) het zwakst. Dit lijkt een representatieve uitkomst, omdat het op dit beginnersniveau vooral om kennis van
de eerste concrete woordenschat gaat en veel minder om de vorm of de volgorde. Morfologie voert op het A2-niveau de
belangrijkste (50%) en op het B1-niveau de een-na-belangrijkste (35%). De vervoeging van werkwoorden e.d. spelen op
dit niveau van de eerste zinnen ook inderdaad een grotere rol. De syntaxis wordt met 20 procent toenemend belangrijker,
maar lijkt vanwege zijn beperkte keuzemogelijkheden ook passend gerepresenteerd. De verhouding van de drie hoofdcategorieën lijkt daarom evenwichtig verdeeld te zijn in de vragenlijst. Maar nogmaals: hierover zijn geen absolute uitspraken mogelijk. Er is met de beoordeling van een selectie van taalitems van taalkennismeting gekozen, omdat andere
vormen minder betrouwbaar en valide zijn. In de dagelijkse praktijk van het onderwijs in het Fries worden er repetities
en andere soorten van eigen samengestelde proefwerken afgenomen om de geleerde stof over bijvoorbeeld syntaxis,
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woordkennis en uitdrukkingen te toetsen. Zowel de constructie als de waardering is leraar- en vaak ook methodeafhankelijk. Rapportcijfers zijn ook geen pure weergave van taalkennis, omdat deze veel andere aspecten van de prestatie van de
leerling of student representeren. Deze vorm van een snelle meting (“quick-scan”) van de Frisiatoets maakt het bovendien
voor een docent mogelijk in korte tijd een betrouwbare indruk van het taalkennisniveau van zijn leerlingen te krijgen.

Veldwerk met onderzoeksuitkomsten: betrouwbaarheid en validiteit
Constructie vragenlijst: standaardisatie en normering
Bij de Basis-Frisiatoets zijn de testopgaven gestandaardiseerd in de vorm van een lijst van 6o items met meerkeuzevragen
met vier antwoordmogelijkheden: het correcte antwoord met drie afleiders. Alle beoordelaars krijgen door middel van
een digitaal scoringssysteem dezelfde vragen en antwoorden aangeboden. Na een aantal vooronderzoeken onder verschillende deeldoelgroepen in het basis- en voortgezet onderwijs en collegiaal commentaar is een objectief en duidelijk
evaluatiesysteem ontstaan.
Alle items tellen even zwaar mee. Bij gebrek aan duidelijke criteria voor de selectie van items voor de ideale afspiegeling
van het taalcorpus is er geen hiërarchie in de items aangebracht. Alle goede antwoorden zijn gesommeerd en normscores
zijn vastgesteld. De losse items kunnen gesommeerd worden omdat de reeks van 60 items een hoge alfa (0,9) bezit wat
op een hoge interne consistentie wijst: alle items meten hetzelfde, namelijk taalkennis.
De somscores goede antwoorden van de leerlingen zijn gebruikt voor de bepaling van de grenzen van de ERK-niveaus.
Voor deze begrenzing is gekeken naar de vaststelling voor de niveaus bij de Referentiekader Taal en rekenen van de commissie Meijerink (2008). Het basisniveau 1F (functionele niveau 1) voor Nederlandstalige kinderen is gelijkgesteld aan wat
zo’n 75 procent van hen minimaal scoorde in groep 8. Het volgende niveau 2F werd door 50 procent van hen gehaald
(Roeleveld en Béguin 2010). Parallel hieraan is de grens van het 1F-niveau bij de Frisiatoets gelegd bij de score die door
op zijn minst door 75 procent van de Friestalige leerlingen werd gehaald en het 2F-niveau bij de sore door zo’n 50 procent van hen. Er is gekozen voor de aanduidingen van de niveaus van het ERK en het referinsjeramt Frysk (rrF):
< 1F = A1, 1F = A2, 2F = B1 en 2F+ = B1+.
Alhoewel het aantal beschikbare Friestalige beoordelaars in groep 8 in de eerste steekproef voor het gestelde basisniveau vrij klein (n = 25) was, is de tot stand gekomen grens in de jaren erna zeer houdbaar gebleken. Bij een controleonderzoek onder 90 Friestalige leerlingen van groep 8 (Jonkman 1916a) kwamen er iets hogere maar vergelijkbare
uitkomsten naar voren. Dit normpercentage is geen absolute grens, omdat het percentage per schoollocatie vrij sterk kan
variëren afhankelijk van vestigingsplaats (overwegend Nederlandstalige stad of overwegend Friestalig platteland), het
daarmee samenhangend aandeel Friestaligen in het persoonlijke netwerk en het aandeel genoten onderwijs in het Fries.
Aan de hand van het schooljaar en het schooltype in het voortgezet onderwijs en in overleg met docenten zijn met de
genoemde percentages vastgelegd (tabel 3).
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3 MVO is eind 3de klas van het Meertalig Voortgezet Onderwijs waarbij Engels en Fries drie jaar lang als mondelinge en
schriftelijke voertaal bij twee andere zaak- of creatieve vakken zijn gebruikt.

De behaalde scores leidden tot de volgende grensscores voor de verschillende niveaus (tabel 4).

Tabel 4 Normscores voor Basis-Frisiatoets
Niveau

Aantal punten

< A1

0-14

A1(<1F)

15-27

A2 (1F)

28-41

B1 (2F)

42-53

B1+(>2F)

54*-60

* B1+-niveau = ongeveer 50% van 4 vmbo GT/3havo-vwo/3MVO (= Meertalig Voortgezet Onderwijs)
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Op basis hiervan zijn de verwachtingstabellen opgesteld.

Tabel 5 Verwachtingsniveaus schooltypen/taalachtergrond (op zijn minst
75% leerlingen/studenten)
Schooltypen

Verwachte niveau

Groep 8 (met gemengde niveaus)

A2*

klas 1 vmbo GT

A2*

klas 1 havo-vwo

B1*

klas 3 havo-vwo en 4 vmbo GT

B1 en geen A2

klas 3 MVO

B1+

* niveaus niet-Friestaligen een niveau lager

Bij het opstellen van deze verwachtingstabellen is vooral gekeken naar de onderlinge contrasten tussen de niveauverschillen van het schooltype en de taalachtergrond van de leerling. De uitkomsten voor de betreffende categorie leerlingen
moesten op een logische wijze in het totale scorebeeld passen; Friestaligen zullen hoger scoren dan niet-Friestaligen en
een vwo-leerling hoger dan de havo-leerling bij constant houden van andere variabelen (zoals intensiteit van onderwijs in
het Fries en de Friestaligheid van het persoonlijke netwerk). (Zie ook de toepassing bij de constructie van de Voor-Frisiatoets, Jonkman 2016b). Individuele afwijkingen van deze algemene trends zullen natuurlijk zeer wel mogelijk zijn. Het gaat
vooral om het vaststellen van niveaus voor groepen leerlingen.

Betrouwbaarheid
Zoals al eerder gemeld is door de gestandaardiseerde vragenlijst en het digitaal aanbieden ervan op de computer een
hoge mate van betrouwbaarheid gegarandeerd. Elke beoordelaar krijgt dezelfde vragen met vier antwoordmogelijkheden onder ogen. De indeling van de taalkennis wordt niet op scores van losse items gebaseerd. De betrouwbaarheid
in de niveau-indeling is vergroot door een set van items te construeren die met elkaar correleren en daarom ongeveer
hetzelfde meten. Deze deelsets van items vormen elk een subschaal. Voor het bepalen van de sterkte van de schaal is gebruik gemaakt van Cronbachs Alpha (Cronbach 1951), een van de meest gebruikte gereedschappen voor de vaststelling
van de betrouwbaarheid, d.i. de interne consistentie van de geselecteerde items. De analyse maakt duidelijk of een specifiek item deel van de set kan zijn. De waarde van deze zogenaamde Item-Totaalcorrelatie wordt uitgedrukt in een getal
tussen 0 en 1. De onderdelen met de laagste correlaties dicht bij nul worden uit de schaal verwijderd, want deze meten
niet hetzelfde als de rest van de items. Ook de Cronbachs alpha (van de totale itemset) zelf wordt in een cijfer tussen 0 en
1 uitgedrukt. Er zijn geen absolute criteria hoe sterk een schaal moet zijn, maar een vuistregel is dat een alpha-waarde in
ieder geval hoger dan 0,5 moet zijn om een redelijke schaal aan te geven. Hoe hoger de alpha, hoe sterker de schaal; een
alpha van 0,8 en hoger wordt vaak beschouwd als een sterke schaal. (zie bijv. Field 2009: 675-6)
De interne-consistentie van de eerste vragenlijst van de Frisiatoets onder de qua leeftijd, schooltype en taalachtergrond
gemengde steekproef is hoog (Cronbachs alpha 0,91 (n=447)). Deze interne-consistentie van de Basistoets is drie jaar
achter elkaar bepaald voor de eerste klassers op vmbo-GT, havo- en vwo-niveau en is boven de 0,85, hetgeen wederom
hoog te noemen is. Ook de split-half correlatie waarbij de even met oneven items worden verbonden, is nagegaan. De
zogenaamde Spearman Brown Coefficiënten van de eersteklassers van alle drie de schooltypen in deze jaren zijn van
dezelfde orde en dus hoog (zie tabel 6).
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Tabel 6 Cronbachs alpha en Spearman-Brown Coëfficient
2014

2015

2016

Alpha alle schooltypen

0,89 (n=1961)

0,86 (n=1364)

0,89 (n=744)

Spearman Brown vmbo-GT(-havo)

0,88 (n=252)

0,83 (n=243)

0,82 (n=166)

Spearman Brown havo(-vwo)

0,91 (n=659)

0,87 (n=616)

0,87 (n=171)

Spearman Brown vwo

0,88 (n=217)

0,90 (n=358)

0,90 (n=203)

Een indruk van in hoeverre het meetinstrument steeds weer dezelfde uitkomsten per item repliceert, kan worden verkregen door de uitkomsten van elk item met elkaar te vergelijken van op gelijke wijze samengestelde steekproeven.
Dit wordt gedaan met de scores van de eersteklassers van een gymnasium dat in de drie jaar met ongeveer dezelfde
aantallen Fries- en niet-Friestaligen heeft meegedaan. Middels variantieanalyse (anova) zijn de itemgemiddelden, zowel
bij Fries- als bij niet-Friestaligen, met elkaar vergeleken en getoetst. De meeste van deze gemiddelden wijken onderling hoogstens enkele honderdsten van elkaar af. De anova-analyse wijst slechts 7 van de 3 x 60 vergelijkingen van de
gemiddelden als significant afwijkend aan. Per deelset van 20 items (A1, A2 of B1) zijn dat er hoogstens 3. De conclusie
is dat het meetinstrument elke keer weer dezelfde uitkomsten reproduceert. De vragenlijst bezit dus een hoge mate van
repliceerbaarheid.

Validiteit
Begripsvaliditeit
Naast de Frisiatoets bestaan er geen andere gestandaardiseerde meetinstrumenten voor de taalkennis van het Fries. In
de dagelijkse praktijk van het onderwijs in het Fries worden er repetities en andere soorten van eigen samengestelde
proefwerken afgenomen om de geleerde stof over bijvoorbeeld syntaxis, woordkennis en uitdrukkingen te toetsen. Zowel
de constructie als de waardering is leraar- en vaak ook methodeafhankelijk. Rapportcijfers zijn ook geen pure weergave
van taalkennis, omdat deze veel andere aspecten van de prestatie van de leerling of student representeren. De Frisiatoets
beoogt los van de gebruikte methode en los van het type onderwijs de kennis van de belangrijkste taalkundige elementen te meten. In verband met de begripsvaliditeit is vooral naar gevalideerde taalkennistoetsen van het Engels en het
Nederlands gekeken. In grote lijnen volgt de Frisiatoets de aanpak van de Angliatoets (Anglia 2009).

Inhoudsvaliditeit
Taalkennis is in de context van de Frisiatoets gedefinieerd als het kunnen kiezen van de correcte woorden en de correcte uitdrukkingen (lexicon), de correcte vormen van werkwoorden, meervouds- en verkleinvormen van zelfstandige
naamwoorden (morfologie) en de correcte volgorde van werkwoorden in de zin (syntaxis). Deze onderdelen worden als
de belangrijkste vertegenwoordigers van kennis over een taal gezien. Uit deze onderdelen moeten representatieve items
worden geselecteerd die een valide afspiegeling zijn van het Fries. Natuurlijk is een volledige representatie van de totale
kennis over een taal niet te realiseren, maar met de gekozen indicators is wel getracht een goede weergave te benaderen. Hoe er met zorg gezocht is naar het vinden van de representatieve items volgt hierna.
In eerste instantie zijn de soorten items geselecteerd op basis van Anglia Handbook for teachers, (Anglia 2009), Van Dale
Grammatica Engels (Van Hoof en Mous 2011) en Van Dale Grammatica Nederlands (NT2) (Huitema 2011) waarin ook
items uit de afdelingen semantiek, morfologie en syntaxis zijn opgenomen. Deze lijsten voor het Engels en het Nederlands vormden het uitgangspunt voor de voorgeselecteerde items. De voorbeeldlijsten konden niet een op een “vertaald” worden in het Fries. Er moest daarbij een keuze gemaakt worden uit onder andere los idioom (frequent of minder
frequent), (on)regelmatige meervouden en verkleinwoorden, maar ook simpele dan wel complexe syntactische constructies die Friese equivalenten op hetzelfde niveau zouden kunnen vormen. Uit de literatuur is bekend om welke (sub)
categorieën het gaat (zie bijv. Tiberius en Schoonheim 2014). Het gemakkelijkst zijn de woorden die horen bij de eenvoudige woordenschat van telwoorden, kleuren, dieren, persoonlijke voornaamwoorden, de onvoltooid tegenwoordige en
verleden tijd van de meest frequente werkwoorden, enzovoort. Deze worden over het algemeen het eerste geleerd: het
A1-niveau. Voor de niveaus erboven moeten er ook weer qua moeilijkheid equivalenten aan de Engelse en Nederlandse
voorbeelden in de test opgenomen worden, zoals moelijker constructies met hulpwerkwoorden en voltooid deelwoorden
en frequent idioom: het A2-niveau. Nog moeilijker zijn grammaticale constructies met hulpwerkwoorden en een of twee
andere werkwoorden en minder frequent idioom: het B1-niveau. De keuze voor de specifieke items uit het Friese taalcor-

14
- 14 -

pus is mede gemaakt door het gebruikte leermateriaal en de praktijkervaring van de experts op dit gebied: de onderwijzers in het basisonderwijs en de leraren in het voorgezet onderwijs. Door het aftasten van welke taalelementen indicatoren voor de verschillende niveaus kunnen zijn, had dit pilot-onderzoek een exploratief karakter.
Met SPSS zijn de scores verwerkt en gedichotomiseerd in ‘goed’ en ‘fout’. De items (genoemd naar de goede antwoorden) zijn op de volgorde van percentage ‘goed’ gerangschikt. In eerste instantie is bekeken of de volgorde in grote
lijnen overeenkwam met de verwachte rangorde. Er was sprake van een vloeiende verdeling die loopt van 98 procent
goed (‘sân’ [zeven] en ‘sechtjin’ [zestien]) via 50 (‘grutsk’ [trots]) tot 8 procent (‘fan … ôf’ [vanaf]). Er bestond ook een
grote vloeiende overgang over de hele reeks items. Er zijn geen scherpe grenzen te trekken tussen de verschillende sets
items op basis van de absolute percentages. De uiteindelijke testset is tot stand gekomen aan de hand van het uit items
samenstellen van deelsets die met elkaar correleren. De deelsets bestaan uit categorieën van items die met een bepaald
kennisniveau corresponderen. Op grond van de uitkomsten werden items gehandhaafd of afgewezen. In de itemlijst van
100 zaten vaak verschillende items per categorie. Bij de telwoorden waren dat er bijvoorbeeld drie: ‘sân’ [zeven] (98%),
‘sechtjin’ [zestien] (98%) en ‘hûndert’ [honderd] (97%). De eerste twee horen bij de telwoorden van een tot en met twintig
en worden gehandhaafd. Globaal bekeken lijken de meeste items op de te verwachten plaats te vallen. Wel zijn er een
paar negatieve uitschieters te vinden die blijkbaar door een onduidelijke vraag-/antwoordredactie of door een verkeerde
inschatting van de moeilijkheid zijn veroorzaakt. Bijvoorbeeld de onvoltooid verleden tijd (o.v.t.) van het frequent sterke
werkwoord ‘falle’ ‘foelen’ [vielen]) werd door veel respondenten niet herkend en eindigde op slechts 10 procent goed.
Verder zijn meestal de ver afwijkende items afgevallen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de persoonlijke en bezittelijke
voornaamwoorden. Hierbij ging het om een keuze uit ‘do’ [jij], ‘er’ (enclitische vorm van ‘hy’ [-ie]) en ‘dyn’ [jouw]. Het item
‘er’ scoorde met zijn 36% zover van het verwachte niveau af, dat deze buiten de testset werd gehouden. Na het vormen
van de drie deelsets van elk 20 items voor het A1, A2- en B1-niveau zijn ze aaneengesmeed tot een totale set. Deze items
worden geacht een representatieve afspiegeling van het taalcorpus Fries op de laagste drie niveaus te vormen.

Criteriumvaliditeit
Er zijn tegelijkertijd geen andere toetsen over taalkennis van het Fries afgenomen waaraan een relatie met de moeilijkheidsgraad gelegd kan worden. Het is daarom moeilijk hiervoor een criterium te bepalen. Daarom is gekozen voor twee
variabelen die indirect wat over (taal)kennis kunnen indiceren: het schooltype en de taalachtergrond van de leerling. Hiermee kon de moeilijkheidsgraad van de gekozen niveaus verbonden worden. Te verwachten is dat per taalgroep de leerlingen op vwo hoger dan die op havo(-vwo) en deze laatsten weer hoger dan die op vmbo-GT(-havo). Bij de uitkomsten van
de herhaalde onderzoeken onder de eersteklassers in 2014, 2015 en 2016 kwam dezelfde tendens weer voor Friestaligen
(tabel 7) als ook voor niet-Friestaligen (tabel 8) naar voren.
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Uit de vergelijking van de behaalde niveaus van de Friestaligen (tabel 7) en die van de niet-Friestaligen (tabel 8) blijkt inderdaad dat de gekozen niveaus de verschillen tussen beide taalgroepen op de verwachte ordening discriminerend weer
te geven, alhoewel de invloed van de variabele van het schooltype bij de niet-Friestaligen minder duidelijk uit de verf
komt. De taalachtergrond als niet-Friestalige lijkt van groter belang te zijn.

Discussie en afsluiting
Bij de selectie van de items voor de verschillende versies van de taalkennistoets Frisia is gestreefd naar een zo’n valide
mogelijke afspiegeling van het taalsysteem Fries. Veel docenten Fries in het veld zijn geconsulteerd. De eerste uitkomsten
van groep 8 en de klas 1 van de basisvorming maar ook latere hertesten geven betrouwbare en valide uitslagen. De opzet
als methodeonafhankelijke toets die op een globale wijze het taalkennisniveau meet, geeft grond om de Frisiatoets summatief instrument voor een eindniveau in te zetten.
De Frisiatoets geeft een eerste indicatie op welk taalkennisniveau de leerling zit. Deze kennis kan als plaatsingstest voor
soortgelijke taaloefeningen gebruikt worden. In eerste instantie beperkt de test zich tot het inschatten van de taalkennis.
Toch kan ook geprobeerd worden aan te geven welk aandeel taalkennis heeft op de taalbeheersing van de receptieve en
productieve vaardigheden. De uitkomsten van de kennistoetsen worden traditiegetrouw in de niveaus van het Europees
Referentiekader (ERK, Raad van Europa 2001) of soortgelijke evaluatiesystemen (bijv. Referentiekader Taal en Rekenen,
Commissie Meijerink (2008) , Anglia (2009) en referinsjeramt Frysk (rrF, Meestringa en Oosterloo 2015) aangeduid, ook al
bestaat er geen een-op-een-relatie met verschillende domeinen in de taalbeheersing. Wel kan ervan uit worden gegaan
dat er een samenhang tussen taalkennis en taalvaardigheden bestaat, zoals weergegeven in de onderstaande diagram.
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Afbeelding 1 Overeenkomst van taalkennis A met taalvaardigheid B

B
A
De grootte van de deelverzameling A op de gehele verzameling B is echter moeilijk in absolute percentages uit te druk
ken. Hacquebord (2004: 19) noemt woordkennis een belangrijke voorspeller voor tekstbegrip. In haar onderzoek naar de
correlatie tussen beide komt ze op r=.72. Hierbij gaat het om de receptieve vaardigheid lezen. Andringa (2007: 27) maakt
duidelijk dat bij de productieve vaardigheden de samenhang het grootst is bij het schrijven vanwege de reflectietijd om
de (expliciet of impliciet) aangeleerde grammaticale regels toe te passen bij niet al te veeleisende taaltaken. Het door
onderwijs intensief in aanraking komen met grammaticale regels, impliciet of expliciet, leidde tot een hogere taalvaardigheid. Voorwaarde is wel dat de taaloefeningen wel aansluiten bij de behandelde regels. Kwakernaak (2007: 8) wijst erop
dat bij het aanleren van een taal men in het begin veel meer heeft aan beheersing van woorden en uitdrukkingen dan aan
de beheersing van grammatica, omdat er bij een productieve vaardigheid als spreken te weinig aandacht en cognitieve
capaciteit voor de grammaticale correctheid is. De meting van taalkennis, en vooral die van de woorden en idioom, lijkt
het meest te zeggen over de (receptieve en wat minder de productieve) schriftelijke taalvaardigheden en minder over de
(productieve) mondelinge taalvaardigheid, maar de beoordeling van de taalbeheersing zal maar gedeeltelijk op basis van
een taalkennistest kunnen plaatsvinden.
Hoe het ook zij, in de komende jaren zal getracht worden door een adaptieve versie van de Frisiatoets te ontwikkelen
over het gehele traject A1 t/m C1+ door een verdere uitbreiding van de itembank. Er zijn inmiddels data beschikbaar van
de werkversies van een Voor- (A1 en A1+) en Na-Frisiatoets (B2-C1+). Dit kan door een analyse van de data te maken
volgens de Itemresponstheorie. Het houdt in dat een antwoord van de respondenten op een item bepaald door de bekwaamheid van de respondent en de moeilijkheid van het item. Door de moeilijkheid van de items bij de mogelijk goede
respons van de respondent aan te passen wordt de vaardigheid van de respondent snel in kaart gebracht; de te makkelijke en te moeilijke vragen hoeven niet meer gesteld te worden.
De bestaande Frisiatoetsen hebben nu het bereik van groep 7-8 tot en met het hoger onderwijs. Er lijkt ook een behoefte
te zijn wat voor meting van de voorafgaande stadia (groep 3 t/m 6). Hierbij wordt gedacht aan wat de Angliatoets meet
bij de First Step- en Junior-niveaus.
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Bijlage 1
Verantwoording vragenlijst Basis-Frisiatoets
De selectie uit 100 items leidde uiteindelijk tot een testset met 60 items die geleidelijk in moeilijkheid toenemen en die
met elkaar een sterke schaal vormen (Cronbachs Alpha 0,91). De geselecteerde vragen met de bijhorende antwoorden en
scores worden achtereenvolgens in tabel 9 (deelset A1), 10 (deelset A2) en 11 (deelset B1) gepresenteerd.

Tabel 9 Uitkomsten Basis-Frisiatoets: Categorie (Lexicon / Morfologie / Syntaxis),
vragen, antwoorden (aflopend % goed) deelset A1 (n=447) [Nederlands equivalent]
Categorie
(L/M/S)

(Variabele) Vragen

Antwoorden
(vet goede antwoord)

Telwoorden
(L)

F01 Hoefolle krúskes steane hjir: X X X X X X X?
[Hoeveel kruisjes staan hier: X X X X X X X?]
F02 Wat is de som fan 5 + 5 + 5 + 1?

ien [een] sân [zeven] trije [drie] tsien [tien]

98

sechtich [zestig] sechtjin [zestien]
trettjin [dertien] tritich [dertig]
giel [geel] grien [groen] read [rood] rest

98

hoe wannear wêr [waar] wêrom [waarom]

93

dyn [jouw] do [jij] ik sy

90

do [jij] jimme [jullie] maaie [mei] sy

85

ear [oor] noas [neus]
mûle [mond] skonk [been]
wannear wêr [waar]
wêrom [waarom] wier [waar(heid)]
seach [zag] sjen [zien]
sjend [ziend] sjoen [gezien]
fiskje [vissen] lizze [liggen]
sitte stean [staan]
fol koart leech [laag] tin [dun]

85

bringt [brengt] bringen [brengen]
brocht [gebracht] brochten [brachten]

83

hyt [heet] min [slecht] nij [nieuw] swak

82

rint [loopt] sjocht [ziet]
stiet [staat] wie [was]
rein [regen] reis snie [sneeuw] sinne [zon]

81

hjerst [herfst] maitiid [lente]
july simmer [zomer]
help helpe helpt holpen [hielpen]

78

Kleuren (L)

F04 Wat wurd past der net tusken?
[Welk woord past er niet tussen?]
Vraagwoorden (L)
F08 _____ is it gemeentehûs?
[________ is het gemeentehuis?]
Persoonlijke/
F06 Hy komt nei ______ keamer ta.
bezittelijke voornaam[Hij komt naar ________ kamer toe.]
woorden (S)
F03 Wat wurd past der net tusken?
[Welk woord past er niet tussen?]
Lichaamsdelen
F14 Wat wurd past der net tusken?
(L)
[Welk woord past er niet tussen?]
Vraagwoorden
F15 Wat wurd past der net tusken?
(L)
[Welk woord past er niet tussen?]
(Frequente) werkwoorden F17 Hy wol gjin rommel oer de flier ______ ?
(infinitief, o.t.t, o.v.t, volt. [Hij wil geen rommel over de vloer _______?]
dw) (M, L)
F05 Wat wurd past der net tusken?
[Welk woord past er niet tussen?]
Primaire aanduidingen
F10 Wat is it tsjinoerstelde fan ‘heech’?
van volume, tijd, grootte [Wat is het tegenovergestelde van ‘hoog’?]
(L)
(Frequente) werkwoorden F16 Hy wurdt mei de auto nei hûs _______.
(infinitief, o.t.t., o.v.t. volt. [Hy wordt met de auto naar huis _______.]
dw) (M)
Primaire aanduidinF11 Wat is it tsjinoerstelde fan ‘âld’?
gen van volume, tijd,
[Wat is het tegenovergestelde van ‘oud’?]

% goed

93

85
83
83
83

grootte (L)
(Frequente) werkwoorden F13 Wat wurd past der net tusken?
(o.t.t., o.v.t. ) (M)
[Welk woord past er niet tussen?]
Weertypen
F09 Wat wurd past der net tusken?
(L)
[Welk woord past er niet tussen?]
Seizoenen
F18 Wat wurd past der net tusken?
(L)
[Welk woord past er niet tussen?]
(Frequente) werkwoorden F20 ______ ús no!
(infinitief, o.t.t., gebied.
[_______ ons nou!]
wijs) (M)
Kloktijden (L)
F07 Hoe let is 1.30 oere?
Hoe laat is 1.30 uur?]

healwei ienen [half een]
healwei twaen [half twee]
ien en in healoere [een en halfuur]
trettjin oere [dertien uur]
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79

76

74

(Frequente) werkwoor- F19 ______ do dat dan ris in kear!
den (infinitief, o.v.t.
[_____ jij dat dan eens een keer!]
volt. dw, gebied. wijs)
(M)

Doch [Doe]
Die [Deed]
Dien [Gedaan]
Dwaan[Doen]

Primaire aanduidingen van volume, tijd,
grootte (L)

earjuster [eergister]
hjoed [vandaag]
moarn [morgen]
tsjintwurdich [tegenwoordig]

F12 Wat is it tsjinoerstelde fan ‘juster’?
[Wat is het tegenovergestelde van ‘gisteren’?]

72

60

Cronbachs alpha 0,83
In tabel 9 (deelset A1) zijn de 19 makkelijkste items (van 98 tot en met 72% goed) en een iets moelijker item (F12 ‘moarn’
[morgen]: 60% goed) opgenomen. Dit laatste item is toegevoegd omdat dit een sterkere deelschaal (0,83) opleverde,
ook al zou hij qua moeilijkheid in deelset A2 moeten worden opgenomen. Bij de categorieën gaat het om onder andere
telwoorden, kleuren, vraagwoorden, frequente woordsoorten als persoonlijke voornaamwoorden, primaire aanduidingen
van volume, tijd en grootte, enz.

Tabel 10 Uitkomsten Basis-Frisiatoets: Categorie (Lexicon / Morfologie / Syntaxis),
vragen, antwoorden (aflopend % goed) deelset A2 (n=447) [Nederlands equivalent]
Categorie

(Variabele) Vragen

Antwoorden (vet goede antwoord)

((Minder) frequente)
Werkwoorden (modaal,
o.v.t., volt. deelwoord,
volgorde)
(M) (F47 L)

F31 Jim kinne wol nei hûs _______.
[Jullie kunnen wel naar huis _______.]
F32 Ik mei fan ús mem net __________
yn de winkelstrjitte.
[Ik mag van mijn moeder niet
_________ in de winkelstraat.]
F47 Wat wurd past der net tusken?
[Welk woord past er niet tussen?]
F33 Wy sille moarn by ús pake en
beppe ______.
[Wij gaan morgen bij opa en oma
______.]
F48 Wat is it tsjinoerstelde fan ‘oaremoarn’?
[Wat is het tegenovergestelde van
‘overmorgen’?]
F21 Wat ferlytsingswurd is ferkeard?
[Welk verkleinwoord is verkeerd?]

fytsen fytst fytse fyts

68

fytse fytst fytsen fytsend

63

fytse holle [hoofd]
ride [rijden] rinne [lopen]
yt [eet] ite [eten]
iten [gegeten] itend [etend]

63

Primaire aanduidingen
van volume, tijd, grootte
(L)
Regelmatige verkleinwoorden (M)
((Minder) frequente)
werkwoorden (modaal,
o.v.t., volt. dw, volgorde)
(M)
Frequent idioom
(L)

F34 Juster ______ ik tsiis op de bôle.
[Gisteren ______ ik kaas op het brood.]

F45 Hy hat it net drok; hy hat it wol
____ tiid.
[Hij heeft het niet druk; hij heeft wel
_____ tijd.]

F46 Wat is it tsjinoerstelde fan
‘wurch’?
[Wat is het tegenovergestelde van
‘moe’?]
Voegwoord
(S)

F29 Ik wit net _____ hy dien hat.
[Ik weet niet _____ hij heeft gedaan.]

earjuster [eergister]
hjoed [vandaag]
justermoarn [gistermorgen]
moarn [morgen]
blomke [bloempje]
klokje kopje
leppeltsje [lepeltje]
die [deed]
dien [gedaan]
doch [doe]
dwaan [doen]
by de / yn [in] oan [aan] op

sûnder sliep [zonder slaap]
sûnder wearde
útrêst [uitgerust]
útteld [uitgeteld]
wat hokker [welke]
dit / dat
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% goed

62

61

60

60

60

59

55

Onregelmatige
enkelvouden (M)

frequent onregelmatig
werkwoord (Volt. dw)
(M)
Frequent idioom
(L)

frequent onregelmatig
werkwoord
(Volt. dw) (M)

F26 By wat wurd is it iental ferkeard
oanjûn?
[Bij welk woord is het enkelvoud fout
aangegeven?]
F36 Mei in soad lijen haw ik de ko wer
________.
[Met veel moeite heb ik de koe weer
_________.]
F49 Wat is it tsjinoerstelde fan ‘nije
wike’?
[Wat is het tegenovergestelde van
‘volgende week’?]
F37 Hy hat him net út_________.
[Hij heeft hem niet uitgelachen.]

(On)regelmatige meervoud
(M)

F25 By wat wurd is it meartal ferkeard
oanjûn?
[Bij welk woord is het meervoud fout
aangegeven?]
Volgorde hulp-werkwoord F35 Hy wist net oft er dat wol fan syn
met zelf-standig ww
mem ____.
[Hij wist niet of hij dat van zijn moeder
_____.]
Bijwoord
F50 Dy grouwe auto is ____te grut foar
(M)
dy garaazje.
[Die forse auto is _______ te groot voor
die garage.]
Frequent idioom
F51 Wat betsjut ‘grutsk op’?
(L)
[Wat betekent ‘grutsk op’?]

Volgorde modaal hulpwerkwoord met twee
werkwoorden
(S)
Volgorde hulp-werkwoord
met twee werkwoorden
(S)

F41 Ik moat myn fyts ____________.
[Ik moet mijn fiets __________.]

F38 De man hie sjoen dat de jonge it
hiele ein ______.
[De man had gezien dat de jongen het
hele stuk _____.]

skoen [schoen] bear [beer]
bern [kind] skiep [schaap]

53

fangt
fangen
fongd [gevangd]
fongen [gevangen]
âlde wike [vorige week]
dizze wike [deze week]
fan ’t wike [deze week]
ferline wike [verleden week]
laitse [lache]
laitsje [lachen]
lake [lachte]
laket [lacht]
stoelen skoallen [scholen]
hoeken boaten

53

53

52

51

keapje mocht [mocht kopen]
kocht mocht [mocht gekocht]
mei keapje [kopen mag]
mocht keapje [kopen mocht]
fier [ver] fiersten [veel]
folle [veel] fols [veels]

51

jaloersk op
skamje foar [schamen voor]
ûngerêst oer [ongerust over]
wiis mei [trots op]
fine kinne [kunnen vinden]
fûn kinnen [kunnen gevonden]
kinne fine [vinden kunnen]
kinne fûn [gevonden kunnen]
fytse hie [had fietsen]
fytst hie [had gefietst]
hie fytsen [had fietsen]
hie fytst [gefietst had]

50

51

45

23

Cronbachs alpha 0,87
In tabel 10 (deelset A2) zijn de volgende 18 makkelijker items (68 tot en met 50% goed) en twee moeilijker items (F45 ‘fine
kinne’ [kunnen vinden]: 45% goed) en F38 ‘fytst hie’ [had gefietst]: 23% goed) opgenomen. De twee laatste items zijn weer
toegevoegd omdat deze een sterkere deelschaal (0,87) opleverden. Bij deze items gaat het om net iets moeilijker categorieën. De deelset bestaat voornamelijk uit frequent idioom, woordvorming (verkleinwoorden en meervouden) en werkwoordelijke volgordes, deze laatste zijn gevoelig voor volgordes uit het Nederlands die ook in de thuistaal van Friestaligen
aangetroffen worden.
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Tabel 11 Uitkomsten Basis-Frisiatoets: Categorie (Lexicon / Morfologie / Syntaxis),
vragen, en antwoorden (% goed) deelset B1 (n=447) [Nederlands equivalent]
Categorie

(Variabele) Vragen

Regelmatige verkleinwoorden
(M)
Minder frequent
idioom
(L)

F23 Wat ferlytsingswurd is ferkeard?
[Welk verkleinwoord is verkeerd?]
F52 Syn heit en mem hawwe him
net goed _____.
[Zijn vader en moeder hebben hem
niet goed _.]
F59 Hy wie ôfgryslik _______ nei it
sjen fan dy spannende film.
[Hij was ontzettend _______ na het
bekijken van die spannende film.]
F39 De motor
_____________________.

Sterke
Werkwoorden
(M)
Combinatie ‘gaan’
met andere werkwoorden
(S)

Minder frequent
idioom
(L)

F53 Wat is it tsjinoerstelde fan
‘besykje’?
[Wat is het tegenovergestelde van
‘pogen’?]
F54 Wat betsjut itselde as ‘nea’?
[Wat betekent hetzelfde als ‘nea’?]
F57 Wat wurd(en) betsjut(te)
itselde as ‘ferneamd’?
[Welk(e) woord(en) betekent/-en
hetzelfde als ‘ferneamd’?]

Regelmatige verklein- F22 Wat ferlytsingswurd is ferwoorden
keard?
(M)
[Welk verkleinwoord is verkeerd?]
Volgorde met drie
werk-woorden
(S)

F42 Hoe hast dat no
______________?
[Hoe heb je dat nu ____________?]

Minder frequent
idioom
(L)

F56 Oan no ta gie it ferkeard;
________ moat it wol better.
[Tot nu toe ging het verkeerd;
______ moet het wel beter.]
Verkleinwoor-den met F24 Wat ferlytsingswurd is ferklank-verandering
keard?
(M)
[Welk verkleinwoord is verkeerd?]
Werkwoorden (o.t.t.
en o.v.t.)
(M)
Minder freq. idioom
(L)

Antwoorden
(vet goede antwoord)
foetsje húske
skyfke [schijfje] stedsje [stadje]
grutbrocht [grootgebracht]
grutmakke [groot gemaakt]
opfied [opgevoed]
opfoeden [opgevoed]
opwynd [opgewonden]
opwine [opwinden]
opwinend [opwindend]
opwûn [opgewonden]
begjint samar te rinne
[begint zomaar te lope]
begjint samar te rinnen
[begint zomaar te lopen]
gie samar rinnen
[ging zomaar lopen]
giet samar rinnen
[gaat zomaar lopen]
besite bringe [bezoek brengen]
jin ynspanne [zich inspannen]
oerjaan [opgeven]
prebearje [uitproberen]
dit kear net [deze keer niet]
foar alles foar altyd noait in kear
hiel bekend
hielendal fergetten
[helemaal vergeten]
ynnimmend [innemend]
ûnbekend
doartsje [deurtsje]
eachje [oogje]
stjerke [sterretje]
wurdsje [woordje]
dien kinne [kunnen gedaan]
dien kinnen [kunnen gedaan]
dwaan kinnen [kunnen doen]
kinne dwaan [doen kunnen]
dêrfoar [daarvoor] doe [toen]
earder tenei [voortaan]

Bôltsje [broodje]
fearke [veertje] húske [huisje]
stuoltsje [stoeltje]

F40 Wat past der net tusken?
[Welk woord past er niet tussen?]

Hy prate [praatte]
Jim stappe[Jullie stappen]
Sy kapte Wy fytsten
F55 Wat wurd past der net tusken? bot [erg] net [niet]
[Welk woord past er niet tussen?]
nochal tige [erg]
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% goed
46

41

41

40

39

38
37

37

35

35

34

34

33

Onregelmatigmeervoud
(M)
Minder frequent
idioom
(L)

Volgorde hulpwerkwoord met twee
werkwoorden (S)
Minder frequent
idioom (L)

F27 Wat meartal past der net
tusken?
[Welk meervoud past er niet tussen?]
F58 Jantsje, Pytsje en ik gienen
_________ nei de winkel ta.
[Jantsje, Pytsje en ik gingen
________ naar de winkel.]
F30 Syn kompjûter hat in grut
________.
[Zijn computer heeft een groot
_________.]
F44 De fuotbalclub hat dat
____________.
[De voetbalclub heeft dat
______________.]
F60 Wat wurd past der net tusken?
[Welk woord past er niet tussen?]

Volgorde en vorm
F43 De man hie it net fan himsels,
hulp-werkwoord met mar hat it ______.
twee werkwoorden (S) [De man heeft het niet van zichzelf,
maar heeft het van __________.]
Onregelmatige meer- F28 By wat wurd is it meartal fervoud (M)
keard oanjûn?
[Bij welk woord is het meervoud
fout aangegeven?]
Cronbachs alpha 0,74

beammen [bomen]
bern [kinderen]
skiep [schapen]
skuon [schoenen]
allinnich [alleen]
mei-inoar [met elkaar]
mei syn beiden [met z’n beiden]
tegearre [met z’n tweeën]
toetsebord toetseboard
toetseboarde toetseboerd

30

kinne winne [winnen kunnen]
kinne wûn [gewonnen kunnen]
winne kinne [kunnen winnen]
winne kinnen[kunnen winnen]
dreech [moeilijk]
slim [moeilijk] snoad[slim]
swier [zwaar]

29

hearre sizzen [horen zeggen]
sein heard [gezegd gehoord]
sizze hearren[zeggen horen]
sizzen heard [zeggen gehoord
deien [daggen] kij [koeien]
manlju [mannen] wegen

23

29

29

22

In tabel 11 (deelset B1) zijn de 20 overgebleven relatief moeilijkste items opgenomen (46 tot en met 22% goed). Deze
vormen met elkaar een relatief zwakkere deelschaal (0,74). De taalgebruiker moet hiervoor over taalkennis beschikken
betreffende minder frequent idioom, over onregelmatigheden in de woordvorming en over de complexere zinsopbouw
met werkwoordelijke volgordes.
Alle drie de deelsets konden worden samengesteld uit de categorieën die uit de voorbeeldlijsten van Engels en Nederlands naar voren waren gekomen. Een zorgvuldige statistische analyse van de uitkomsten resulteerde voor elke deelset
(A1, A2 en B1) in een relatief sterke tot sterke schaal, respectievelijk een alpha van 0,83, 0,87 en 0,74. Als de 60 items van
de deelsets met elkaar geschakeld worden, vormen deze een zeer sterke schaal (0,91).
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Ontwikkeling van toetsen voor Begrijpend Lezen
Fries op school
drs. Jurjen Kingma
(Lectoraat Fries & Meertaligheid, NHL-Stenden hogeschool)
Inleiding
De toets Begrijpend Lezen Fries bestaat uit een Friestalige tekst waarbij begripsvragen worden gesteld na het lezen van
de tekst. Met meerdere teksten wordt beoogd de leesvaardigheid te meten. Dit wordt gedaan door middel van meerkeuzevragen op de computer. Na afloop is het toetsresultaat direct beschikbaar. Dit is een klassieke toetsmethode waarbij we
aansluiten bij succesvolle voorbeelden van toetsen met dezelfde methode, zoals toetsen van Cito, Diataal, Buro ICE. Het
is een herkenbare toetsmethode, die gemakkelijk op digitale wijze af te nemen is.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een toets voor moedertaalsprekers en een voor tweede-taalsprekers, omdat
volgens de kerndoelen Fries beide groepen verondersteld worden het Fries lezen via het genoten onderwijsaanbod
receptief op vergelijkbaar niveau te beheersen. De niet-Friestalige leerlingen worden hier gelijkwaardig in de steekproef
meegenomen.
Bij de ontwikkeling van de leesbegriptoets voor Fries gaat het om een methodeonafhankelijke toets in het domein lezen.
In het referinsjeramt Frysk (rrF) wordt het domein lezen beschreven. Er staan indicatoren in vermeld die aangeven wat
een leerling op welk niveau kan begrijpen. De indicatoren die worden beschreven bij de verschillende niveaus, zijn te
grofmazig om duidelijk af te bakenen met betrekking tot de toetsinhoud. Besloten is om de uiteindelijke koppeling van
de toetsinhoud aan de schalen van het rrF te laten plaatsvinden door een standardsettingprocedure, nadat de toetsen
geconstrueerd zijn.
De doelgroep bestaat uit Friestalige en niet-Friestalige kinderen uit de groepen 5, 6, 7, 8 van drietalige basisscholen en
kinderen uit klas 1-vmbo en klas 1-havo/vwo die Fries op school krijgen. Deze scholen bevinden zich in het Friestalige
gebied van Fryslân.

Theoretische achtergrond
Lezen is een complex proces. Er zijn veel modellen ontwikkeld om te begrijpen wat het proces inhoudt (bijv. Hoover
& Gough, 2000; Van den Broek & White, 2009; Kintsch, 1983). Begrijpend lezen onderscheidt zich namelijk van technisch lezen op het punt dat de lezer zich bij begrijpend lezen niet meer bezighoudt met het decoderen van de letters en
tekens, maar met het ontcijferen van de boodschap van een tekst. Wat dat betreft wordt begrijpend lezen als vaardigheid
nog weleens vergeleken met begrijpend luisteren.
Om een beeld te geven van leesbegripsprocessen maken we gebruik van het model BIES: Begrijpen, Interpreteren,
Evalueren en Samenvatten (Meijerink et.al. 2009). De taxonomie van Català et al. (2001), die gespitst is op het lezen van
fictie, heeft overeenkomsten met deze onderverdeling van leesprocessen op het gebied van het lezen van informatie. We
hanteren hierbij een combinatie van beide taxonomieën (zie figuur 1). Deze processen zijn terug te vinden in de onderverdeling van de vraagsoorten bij de toets. Om recht te doen aan het begrijpend leesproces moeten tenminste alle vier
leesbegripsprocessen aan bod komen in een toets.
Toch hoeven deze niet in gelijke mate verdeeld te worden, omdat niet alle processen evenveel plaatsvinden. Begrijpen
bijvoorbeeld komt het meest en Evalueren het minst voor.
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Figuur 1 geeft een schematische weergave van de proposities in een tekst. Er wordt onderscheid gemaakt in drie begripslagen. Op microniveau op zinsniveau, het mesoniveau op alineaniveau en het macroniveau op alineaoverstijgend niveau
alsmede op het niveau van de volledige tekst (denk aan de hoofdgedachte).

Figuur 2: Propositiemodel (links, naar: Kintsch & Van Dijk, 1978) en representatie van deze begripslagen
schematisch weergegeven in een model van een tekst (rechts).

Veldwerk met onderzoeksuitkomsten: betrouwbaarheid en validiteit
Constructie toetsen
De zes toetsen hebben allemaal dezelfde opbouw:
- Drie teksten volgens verschillende tekstgenres: fictie, informatie, persoonlijk (d.w.z. een interview of column)
- Per tekst worden gemiddeld tien meerkeuzevragen gesteld. Deze vragen worden tweetalig gesteld, dat wil zeggen dat
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de vraag in het Fries gesteld wordt, maar dat de Nederlandse vertaling digitaal beschikbaar is. Dit geldt ook voor de vier
antwoordopties (sleutel en afleiders).
De toetsen worden digitaal aangeboden. Gekozen is om gebruik te maken van uitsluitend multiple choice-vragen vanwege de betrouwbaarheid. Bovendien kan het nakijkwerk volledig aan de computer worden overgelaten. Dit verlicht de
werkdruk van leerkrachten en docenten. De toetsen worden jaarlijks afgenomen in april-mei.

Teksten
Er is gekozen om uitsluitend gebruik te maken van bestaande Friestalige teksten. Hiermee streven we naar een toetsinhoud die inhoudelijk representatief is voor wat kinderen ook buiten school zouden kunnen lezen. De teksten zijn specifiek
geschreven voor de doelgroep. In het bestuderen van geschreven materiaal in het Fries voor deze kinderen, ontdekten
we drie genres die opvallend veel voorkomen: fictionele, informatieve teksten en het interview. Om een spreiding in
representatieve genres te waarborgen, hebben we gekozen om per toets deze drie genres constant te houden. Bij de
toetsen voor groep 5 en 6 zijn echter weinig interviewteksten te vinden en daarom is het interview door nog een fictietekst vervangen.
De keuze voor de teksten is tot stand gekomen met behulp van expertpanels. Deze experts waren bij voorkeur docenten.
Aan deze panels is de vraag gesteld om op basis van een aantal geselecteerde teksten, de meest geschikte tekst voor de
doelgroep te selecteren op basis van moeilijkheidsgraad en interesse van doelgroep met betrekking tot het onderwerp.
Het vinden van docenten voor het panel lukte beter in het voortgezet onderwijs dan in het basisonderwijs. Voor het basisonderwijs hebben voornamelijk mensen uit onderwijsbegeleiding, pabo en toetsing Fries deelgenomen.

Toetsvragen
Bij de feitelijke toets wordt de leerling voorafgaande aan de presentatie van tekst op het beeldscherm gevraagd de tekst
in zijn geheel te lezen en daarna de vragen te beantwoorden. Hij heeft zo de gelegenheid een mentale representatie van
de tekst te maken. Tegelijk krijgt hij ook de mogelijkheid het antwoord in de tekst terug te zoeken. De vragen worden
standaard in het Fries gesteld, maar ook kan de Nederlandstalige variant opgehaald worden (zie ‘Tweetalig’ hieronder).

Vraagconstructie
Bij het stellen van de vragen over de tekst is rekening gehouden met verschillende betekenislagen in de tekst. In navolging van de Diataaltoetsen (zie o.a. Hacquebord & Andringa, 2005), hebben we het propositiemodel van Kintsch en Van
Dijk (1978) gebruikt om ervoor te zorgen dat er zowel op macro- en meso- als op microniveau vragen gesteld worden
over inhoud van de tekst. Bovendien is het BIES-model gebruikt als richtlijn voor het stellen van vragen over een tekst. Er
is naar gestreefd om per toetsonderdeel (d.w.z. per tekst) minimaal één B, één I, één E, en één S-vraag te stellen. Dit zijn
vragen die een van de vier-leesbegripsprocessen meten (B, I, E, of S). Om een reële inschatting te krijgen van het begripsproces van een tekst, moet er per toetsonderdeel van elk begripsproces een zo goed mogelijke spreiding zijn. Anders
dan de toetsen van Hacquebord wordt bij dit instrument geen analyse gedaan naar lezersprofielen, zoals beschreven in
Hacquebord (1989).

Tweetalig
De vragen worden tweetalig aangeboden, om te verzekeren dat de leerling de vraag begrijpt. Als een leerling de tekst
wel maar de vraag niet begrepen heeft, dan zouden we vraagbegrip meten in plaats van tekstbegrip en dat willen we
hiermee voorkomen. We gaan ervan uit dat de leerlingen ofwel het Fries ofwel het Nederlands goed genoeg bij machte
zijn om de vraag te begrijpen. Omdat de toets digitaal is, is het mogelijk om de leerling eerst met de vraag in het Fries
te confronteren, maar de vertaling in het Nederlands wel toegankelijk te houden. Door het ondergeschikt aanbieden van
het Nederlands, motiveren we de leerling om in het Fries te blijven denken en doen we geen beroep op zijn codeswitchvaardigheid dan wel vertaalvaardigheid. Deze behoren namelijk niet bij het te meten construct. Natuurlijk is erop gelet
dat de Nederlandse variant geen aanwijzingen geeft voor het juiste antwoord.

Multiple choice
Er is gekozen voor multiple choice-vragen met vier antwoordopties (drie afleiders en een sleutel). Uit ervaring weten we
dat bij drie antwoordopties leerlingen nog weleens geneigd zijn om bij twijfel standaard voor optie B kiezen (de middelste). Door vier antwoordopties aan te bieden, willen we de leerlingen dwingen om het juiste antwoord te kiezen. De
keuze voor drie antwoordopties wordt doorgaans verdedigd, doordat er bij vier opties vaak één is die minder aantrekkelijk is. Bij drie antwoordopties is de keuze voor beide afleiders vaak beter in balans. Voor ons woog dit voordeel niet op
tegen het elimineren van B als aantrekkelijke middenweg. Bovendien is de gokkans lager bij vier antwoordopties (0,25)
dan bij drie antwoordopties (0,33).
De antwoordopties bij de multiple choice-vragen zijn alfabetisch geordend. Op deze manier wordt het patroon van de
sleutels (A, B, C of D) in een toets willekeurig. Een toets kan in theorie op deze wijze bestaan uit alleen optie A als goed
antwoord. Hiermee willen we de leerling motiveren om niets achter de volgorde te zoeken, maar het juiste antwoord te
kiezen.
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Panel
Net als bij de selectie van teksten zijn de toetsitems eveneens voorgelegd aan panels van experts. Het panel is gevraagd
om te kijken naar de toetsvragen op inconsistenties en of de vragen een goede representatie zijn van de inhoud van de
tekst.

Toetstijd
Omdat er een groot verschil zit in leessnelheid tussen leerlingen, hebben we aanvankelijk besloten om geen maximumtijd
toe te kennen aan de toetsen, maar een indicatie voor de docent/leerkracht te geven van zo’ n 45 minuten per toets,
bestaande uit drie teksten met vragen. Het is echter voor de onderlinge vergelijkbaarheid toch beter een maximumtijd te
hanteren. De invloed van de maximumtijd houdt verband met het verschil tussen leerlingen wat Technisch Lezen betreft.

Procedure
Van tevoren is de toets klaargezet door de docent, door middel van zijn docentaccount. Een leerling logt in met een
inlognaam en wachtwoord. Als hij/zij de toets aanklikt, begint de toets. Er verschijnt links in beeld een overzicht met drie
teksten. De leerling moet eerst de tekst lezen, en mag daarna de vragen beantwoorden. De tekst blijft scrollbaar in beeld,
terwijl rechts de vragen zichtbaar zijn. Er is telkens maar één vraag per keer te zien. Tegelijk is het mogelijk om naar een
vraag terug te gaan. Na het beantwoorden van alle vragen is de toets voltooid en wordt het percentage goede antwoorden vertoond. In de toekomst zal dit nog aangevuld worden met de bijbehorende normscore.

Onderzoek
Voor de ontwikkeling van dit instrument zijn er in 2015 en 2016 twee toetspilotonderzoeken uitgevoerd. In 2015 een verkennend onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van overlappende toetsgedeelten in groep 6, 7 en 8. Op basis van dit
onderzoek kon worden bepaald welke groep qua niveau het beste paste bij welk toetsgedeelte. In de constructie van de
toetsen voor het pilotonderzoek in 2016 is het toetsmateriaal voor het basisonderwijs van 2015 uitgebreid tot vier toetsen
zonder overlappende gedeelten. Voor klas 1 van de basisvorming is in 2015 ook een verkennend onderzoek uitgevoerd.
Uiteindelijk is besloten om de toetsen die in 2016 uitgeprobeerd werden, in te richten volgens dezelfde opbouw als die in
het basisonderwijs. In 2016 zijn dus zes toetsen met elk drie teksten uitgeprobeerd.

Participanten
De participanten waren leerlingen in het Friese taalgebied van de provincie Fryslân, afkomstig van drietalige basisscholen
(3TS) of van middelbare scholen waar Fries als vak gegeven wordt (waaronder scholen met Meertalig Voortgezet Onderwijs). Bij drietalige basisscholen werden in dit onderzoek ook de startvarianten meegerekend. Dat zijn scholen die in het
proces zitten om 3TS te worden, en in het scholennetwerk 3TS zitten. Van een drietalige school, zowel startvariant als
gecertificeerd, mag worden verwacht dat het aanbod Fries gemiddeld groter is dan bij niet-drietalige scholen.
De participanten werden onderverdeeld in Friestalig en niet-Friestalig, gebaseerd op de thuistaalsituatie. Een leerling
wordt Friestalig genoemd als hij met tenminste één ouder/verzorger Fries spreekt. Tot niet-Friestalig wordt Nederlandstalig en alle andere niet-Friese taalvarieteiten gerekend: de stads- en andere Hollandse dialecten (bv. het Bildts) en de
Sakische dialecten (bv. het Stellingwerfs).

Resultaten betrouwbaarheid en p-waarde
Tabel 1: Aantal participanten, aantal toetsvragen en de betrouwbaarheid
en gemiddelde p-waarde per toets.
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Klas 1-hv

Participanten
80
166
151
142
139

Friestalig
56
99
86
90
59

niet-Friestalig
24
67
65
52
79

Aantal Toetsvragen
28
31
28
32
34

Alpha
0,769
0,850
0,771
0,866
0,881

Pgem
0,592
0,603
0,535
0,609
0,756

De toets voor 1-vmbo is wel ontwikkeld, maar is door organisatorische complicaties niet meer ten behoeve van het onderzoek afgenomen.
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Verdere analyses
De MC-items zijn geanalyseerd met de klassieke testanalyse. Er is gekeken naar de p-waarden, itemdiscriminatie, alfa if
item deleted, en afleideranalyse. Bij de p-waarden is 0,25 als ondergrens aangehouden. Items die hier niet aan voldeden,
zijn afgevallen. De bovengrens is minder duidelijk gespecificeerd, omdat een toets ook enkele gemakkelijke vragen moet
bevatten om de leerling gemotiveerd te houden. Bij de itemdiscriminatie gaat het over biseriële correlaties. Items waarbij
de p-waarde erg hoog is (> 0,9), hebben vaak ook te weinig discriminerend vermogen. Met discriminatie wordt hier
bedoeld de mate waarin het item onderscheid kan maken tussen hoger en lager scorende leerlingen. In een enkel geval
kwam er een negatief discriminerend item voor. Van dit item zijn de afleiders aangepast. Er zijn ook items uit de toets
gehaald op basis van niet-passende statistieken.

Verdelingen van de normpercentielen
De toetsen geven inzicht in scorepercentielen (A, B, C, D, en E; resp. 75-100%, 50-74%,25-49%, 10-24%, 0-9%) begrijpend lezen in Friestalige context en daarmee een indicatie van het leesniveau van een leerling in vergelijking met andere
leerlingen.
GROEP 5
Nivo

Ynterpretaasje

Oantal fragen goed op de toets

A

De 25% heechst skoarende learlingen.

22-28

B

De 25% learlingen dy’t boppe it gemiddelde skoare.

18-21

C

De 25% learlingen dy’t rûn it gemiddelde skoare.

15-17

D

De 15% learlingen dy’t ûnder it gemiddelde skoare.

11-14

E

De 10% leechst skoarende learlingen.

0-10

GROEP 6
Nivo

Ynterpretaasje

Oantal fragen goed op de toets

A

De 25% heechst skoarende learlingen.

24-31

B

De 25% learlingen dy’t boppe it gemiddelde skoare.

21-23

C

De 25% learlingen dy’t rûn it gemiddelde skoare.

15-20

D

De 15% learlingen dy’t ûnder it gemiddelde skoare.

10-14

E

De 10% leechst skoarende learlingen.

0-9

GROEP 7
Nivo

Ynterpretaasje

Oantal fragen goed op de toets

A

De 25% heechst skoarende learlingen.

20-28

B

De 25% learlingen dy’t boppe it gemiddelde skoare.

16-19

C

De 25% learlingen dy’t rûn it gemiddelde skoare.

13-15

D

De 15% learlingen dy’t ûnder it gemiddelde skoare.

10-12

E

De 10% leechst skoarende learlingen.

0-8
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GROEP 8
Nivo

Ynterpretaasje

Oantal fragen goed op de toets

A

De 25% heechst skoarende learlingen.

25-32

B

De 25% learlingen dy’t boppe it gemiddelde skoare.

22-24

C

De 25% learlingen dy’t rûn it gemiddelde skoare.

16-21

D

De 15% learlingen dy’t ûnder it gemiddelde skoare.

10-15

E

De 10% leechst skoarende learlingen.

0-9

Klas 1-hv
Nivo

Ynterpretaasje

Oantal fragen goed op de toets

A

De 25% heechst skoarende learlingen.

30-34

B

De 25% learlingen dy’t boppe it gemiddelde skoare.

28-29

C

De 25% learlingen dy’t rûn it gemiddelde skoare.

22-27

D

De 15% learlingen dy’t ûnder it gemiddelde skoare.

17-21

E

De 10% leechst skoarende learlingen.

0-16

Validiteit
Begripsvaliditeit
In de toetsen Begrijpend Lezen Fries wordt Begrijpend Lezen gemeten door te kijken naar het succes in het beantwoorden van multiplechoicevragen na het lezen van een tekst. Dit is bij andere talen een veelgebruikte manier om begrijpend
lezen te toetsen. Voor het Fries bestaat er één zo’n toets, namelijk de Cito-toets Begrijpend Lezen voor groep 8. Er is nog
niet onderzocht in hoeverre beide toetsen correleren. Tevens kan in de toekomst nog onderzocht worden in hoeverre de
toets met vergelijkbare toetsen in andere talen correleert, zoals bijvoorbeeld Diatoetsen.
Bij de constructie van de items is gebruik gemaakt van het propositiemodel en van BIES, om een valide benadering van
begrijpend lezen na te streven. Deze benadering komt bijvoorbeeld overeen met die van Diatoetsen. Of multiple-choice
de juiste manier is om begrijpend lezen te toetsen, kan door middel van de uitgevoerde pilot-onderzoeken niet worden
onderzocht. Eveneens geldt de vraag of het stellen van vragen na het lezen valide is, omdat het leesbegripsproces dan
al heeft plaatsgevonden. Hiervoor geeft Bonset et al. (2015) aan dat het achteraf bevragen nog steeds de minst slechte
manier is om leesbegrip te toetsen. Op het moment dat wij de lezer zouden storen in zijn/haar leesproces, door hem/haar
met vragen te bestoken, zouden wij het begripsproces te veel verstoren. Een onderzoek van Kamalski et al. (2005) toont
aan dat multiplechoicevragen bij middelbare scholieren in klas 4 en 6 voornamelijk intelligentie en voorkennis meten en
dat zogenoemde sorteervragen een betrouwbaarder beeld geven van leesbegripsvaardigheid. Dit zou interessant zijn
nog nader te onderzoeken.

Inhoudsvaliditeit
Wij hebben uitsluitend teksten gebruikt die een leerling qua inhoud ook daadwerkelijk tegen kan komen. De teksten zijn
wel in een andere vorm aangeboden, waarbij de tekstinhoud van regelnummers is voorzien en elke zin op een nieuwe
regel begint. Bij enkele teksten hebben we de vrijheid genomen om de tekst lichtjes te bewerken met betrekking tot
spelling en taalfouten. Hiervoor hebben we gekozen, omdat we van mening zijn dat het formele karakter van een toets
het niet toelaat dat de input (teksten) op het gebied van taalgebruik incorrect is.
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Bij de keuze van de vaste opbouw in genres hebben we gekozen voor de drie genres die wij het meest tegenkomen. Het
aanbod fictieteksten is evenwel veel groter dan het aanbod aan informatie- of persoonlijke teksten. Hier zijn we aan tegemoet gekomen door bij de toetsen van groep 5 en 6 de persoonlijke tekst te vervangen door een fictietekst.

Discussie en afsluiting
De constructie van het instrument Begrijpend Lezen heeft een zeer bruikbare batterij aan toetsen voor begrijpend lezen
Fries opgeleverd. Omdat het digitale toetsen betreft, zijn ze gemakkelijk aan te bieden aan andere gebruikers van het
systeem EduFrysk van de Afûk. In dit systeem zitten eveneens de lessenseries Spoar8 (voor het basisonderwijs) en Searje36 (voor het voortgezet onderwijs). In het systeem zit ook een volgsysteem, waarbij de resultaten van leerlingen worden
meegenomen in het digitaal portfolio van de leerling, wanneer hij van leerjaar en/of school wisselt.
Met deze toetsen als basis kunnen we verder ontwikkelen. We hebben verschillende wensen voor het doorontwikkelen
van dit toetspakket. Door verder onderzoek moet een ontwikkelingsschaal worden geconstrueerd die onder de volgtoetsen ligt. Op deze manier kan de ontwikkelingsgroei van begrijpend lezen Fries beter in beeld worden gebracht in
het leerlingvolgsysteem. Volgens Sanders & Eggen (1993, H10) vraagt de ontwikkeling van een ontwikkelingsschaal om
longitudinaal onderzoek.
Op dit moment is er per leerjaar één toets beschikbaar (afname april-mei). We zouden graag per leerjaar een begin- en
een eindtoets aanbieden, om de groei in kaart te brengen. Per jaar moeten er twee toetsen zijn die qua moeilijkheidsgraad zo gelijk mogelijk zijn. Dit willen we onderzoeken met behulp van Itemresponstheorie-calibraties.
Er bestaan bij leerlingen grote verschillen in Friese taalvaardigheid en bij scholen bestaan er grote verschillen in het aanbod Fries. Vanwege deze diversiteit wordt de behoefte gevoeld voor maatwerk. In de toekomst moeten daarom de ontwikkelde toetsen verder ontwikkeld en uitgebreid worden tot adaptieve toetsen. Bij een goede adaptieve toets, draagt
de computer er zorg voor dat de leerling toetsonderdelen krijgt die dichtbij zijn/haar ontwikkelingsniveau liggen.

Literatuur
• Català, G., Català, M., Molina, E., & Monclús, R. (2001). Evaluación de la comprensión lectora: Pruebas ACL.
Barcelona: Editorial Graó.
• Fasoglio, D., Beeker, A., Til, A., van & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Cito, Arnhem & SLO,
Enschede.
• Hacquebord, H., Stellingwerf, B., Linthorst, R., & Andringa, S. (2005). Diataal: Verantwoording en normering.
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
• Kintsch, W. & Van Dijk, T.A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review,
85 (5), 363-394.
• Meijerink et.al. (2009). Referentiekader taal en rekenen. Enschede: Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen.
• Oosterloo, A. & Paus, H. (2009). Leerstoflijnen lezen beschreven: Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal
voor het leesonderwijs op de basisschool. Enschede: SLO.
• Sanders, P.F & Eggen, T.J.H.M. (1993). Psychometrie in de praktijk. Arnhem: Cito.

31
- 31 -

Bijlagen 1 en 2
Twee voorbeelden van leesbegripstoetsen: voor groep 5 (fictie) en groep 8 (informatief)

Toets begripend lêzen groep 5
Fictietekst: Nei de skoaldokter
1. “Gau fan bêd ôf komme, Melle”, ropt mem. “Do moatst hjoed nei de skoaldokter.”
2. O ja, dat is ommers ek sa, tinkt Melle. Dat hie juf juster ek al sein.
3. “Mar ik bin net siik!”, seit Melle.
4. “Nee,” seit mem, “alle bern moatte der hinne. De dokter moat jimme neisjen.”
5. Wat stom, tinkt Melle. Wêrom moat dat?
6. “Alles docht it ommers wol by my!”, ropt Melle.
7. “It moat wol”, laket mem.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Healwei de moarn hellet mem him út de klasse wei. De skoaldokter sit yn it keammerke. Dokter jout him in hân.
“Hoi,” seit er freonlik, “ik bin Jelle. Hoe hjitsto?”
“Melle.”
“Hee, dat rimet!”, laket er. “No Melle, meist de klean útdwaan. De ûnderbroek kinst wol oanhâlde.”
Gelokkich, tinkt Melle.
Earst docht er de lange broek út. En dan syn blûske. Dan lûkt Melle it himd omheech. Hy docht it oer de holle.
Mem pakt de klean en leit se kreas op de stoel.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dokter sjocht yn syn earen. En Melle moat foar in lange sintimeter stean. Dokter skriuwt alles op.
Dan moat Melle plaatsjes besjen. Oan de muorre hinget in grutte plaat. Mei allegearre lytse tekeningen der op.
“Moatst in hân foar dyn rjochter each dwaan”, seit dokter. “En dan meist sizze wat ik oanwiis.”
De grutte plaatsjes binne maklik. Mar de lytse kin Melle net sa goed sjen. Melle giet wat tichter by stean.
“Ho, ho, dat mei net!” Dokter wiist nei de stip op de grûn. “Dêr moatst stean!”
“Mar dêr kin ik it net sjen!”, seit Melle lilk.
Dan moat er de hân op it oare each dwaan. Dat giet krekt gelyk. “Dy plaatsjes binne te lyts!”, prottelet Melle.

Fragen:
1. Wêrom moat Melle nei de skoaldokter?
Waarom moet Melle naar de schoolarts?
A. Dokter sil alle bern neisjen.
B. Hy kin net goed fan bêd ôf komme.
C. Juf hat de dokter útnûge yn de klasse.
D. Melle is siik.
Yn rigel 5 stiet: ‘Wat stom, tinkt Melle.’
2. Wat fynt Melle stom?
Wat vindt Melle stom?
A. Dat er de lytse plaatsjes net goed sjen kin.
B. Dat alle bern nei de skoaldokter moatte en hy net.
C. Dat er nei de skoaldokter moat, wylst er hielendal net siik is.
D. Dat juf mei mem belle hat en fynt dat Melle nei de skoaldokter moat.
3. Giet Melle allinne nei de skoaldokter?
Gaat Melle alleen naar de schoolarts?
A. Ja, hy giet allinne.
B. Ja, mem bliuwt bûten.
C. Nee, alle bern gean tagelyk.
D. Nee, mei syn mem.
Yn rigel 11 stiet: ‘“Hee, dat rimet!”, laket er.’
4. Wa laket der yn rigel 11?
Wie lacht er in regel 11?
A. de skoaldokter
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B. Melle sels
C. Melle syn broer
D. Melle syn mem
Yn rigel 12 stiet: ‘Gelokkich, tinkt Melle.’
5. Wêrom stiet der ‘Gelokkich’? Melle is bliid dat …
Waarom staat er ‘Gelokkich’? Melle is blij dat …
A. ... er nei de skoaldokter mei.
B. ... er syn klean útdwaan mei.
C. ... er syn ûnderbroek oanhâlde mei.
D. ... syn namme rimet mei dy fan de skoaldokter.

Yn rigel 18 stiet: ‘Melle giet wat tichter by stean’.
6. Wêrom giet Melle wat tichter by stean?
Waarom gaat Melle wat dichterbij staan?
A. Hy fynt it te maklik.
B. Hy hat de stip op de grûn net sjoen.
C. Hy kin de lytse plaatsjes sa better sjen.
D. Hy moat dat fan de dokter.
7. Wat is in bettere titel foar dit ferhaal?
Wat is een betere titel voor dit verhaal?
A. Alles docht it wol by my
B. De skoaldokter skriuwt alles op
C. Mei heit en mem nei de skoaldokter
D. Melle moat in bril hawwe

Toets begripend lêzen groep 8
Informatietekst: It kanon
1.
2.
3.
4.

Op âlde skippen stiene faak kanonnen.
Net op in hiel lyts skip natuerlik.
Wol op skippen mei trije mêsten.
Lang lyn, yn de 17de en 18de ieu (dat is fan 1600 oant 1800) hienen hast al dy grutte skippen kanonnen.

Wêrom kanonnen?
5. Mei de hannel en de seefeart wie hiel wat jild te fertsjinjen.
6. Ferskillende lannen hienen dan noch wolris spul oer it territoarium op it wetter.
7. Wat is fan jimme? Wat is fan ús? Soms krigen se dêr rúzje oer.
8. It gefolch wie faak in oarloch.
9. Dy waard ek op see útfochten.
10. Dêrfoar waarden spesjale oarlochsskippen boud.
11. Mei tsientallen kanonnen derop.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ek by skippen dy’t djoer guod ferfierden, wiene kanonnen handich.
Hannelsskippen beskermen har ûnderweis sa tsjin rôvers en piraten.
Dy hannelsskippen ferfierden net altyd sulver en goud, mar ek krûden.
Dy wienen eartiids hiel djoer.
Nim no krûdneilen en piper, dy kamen fan hiel fier fuort; de lading wie dus hiel kostber.
Sa wie it ek mei porslein, side en katoen.
Oeral kaam de fracht wei: wyn en sâlt út Spanje en Frankryk, hout út Skandinavië, porslein út Sina en gean sa 		
mar troch.
19. De Hollânske skippen giene dus oeral hinne.
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Rôlje mar
20. Kanonnen binne hiel swier.
21. In kanon op it lân leit op in houten stellaazje.
22. Dy stellaazje neame se in affuit.
23. Op in skip hat dat ûnderstel in oare namme.
24. In hiele grappige namme: ‘rolpaard’.
25. Se brûke op in skip in spesjale stellaazje, omdat se oars net by de foarkant fan it kanon komme kinne.
26. De loop fan it kanon stekt ommers út oer de reling, oer de see.
27. De kûgel en it buskrûd moatte der oan defoarkant yn.
28. Dêrnei wurdt it allegearre stiif oandrukt.
29. As it kanon net op in rolpaard lei, koene se der net by.
30. Nei elk skot moasten se it swiere kanon nei achteren rôlje.
31. Sa koene se it op ‘e nij lade.
32. Guon kûgels dy’t deryn gongen binne enoarm grut.
33. Soms wol sa grut as in lytse fuotbal!
34. En swier dat se binne!
Op de boaiem
35. Yn museums binne âlde kanonnen te besjen.
36. As in kanon lang yn de see lein hat, is de houten stellaazje fansels ferrotte.
37. Mar it kanon sels bliuwt noch wol lang goed.
38. It komt dan wolris foar dat in fiskerin âld kanon yn syn netten kriget.
39. It net sleept oer de boaiem fan de see en sa wurdt it kanon dan opfiske.
40. In fisker is dêr net sa bliid mei, want syn net wurdt stikken lutsen.
41. Mar in museum is der fansels wol bliid mei!

Fragen:
1. Op hokfoar skippen kaamst kanonnen tsjin neffens de tekst?
Op wat voor schepen kwam je kanonnen tegen volgens de tekst?
A. Alde skippen mei in stoomstellaazje.
B. Grutte, âlde skippen mei ien of twa mêsten.
C. Grutte, âlde skippen mei trije mêsten.
D. Lytse, âlde skippen.
Lês rigel 5-11 nochris.
2. Wêrom wie der hannel tusken de ferskillende lannen?
Waarom was er handel tussen de verschillende landen?
A. Der wie in soad jild mei te fertsjinjen.
B. Om oarloch oer te fieren.
C. Om’t se oars de kanonnen net brûke koenen.
D. Om porslein en katoen te ruiljen foar hout.
Besjoch de titel boppe alinea 2 en 3. Der stiet: ‘Wêrom kanonnen?’
3. Wat is neffens de tekst it antwurd op ‘Wêrom kanonnen?’ Kanonnen wienen nedich ...
Wat is volgens de tekst het antwoord op ‘Wêrom kanonnen?’ Kanonnen waren nodig ...
A. ... foar de beskerming fan Hollânske hannelsskippen.
B. ... foar it útfjochtsjen fan oarloggen en ta beskerming fan hannelsskippen.
C. ... foar it útfjochtsjen fan oarloggen op see tusken Frankryk en Spanje.
D. ... om hiel fier fuort te kommen.
Yn rigel 9 stiet: ‘Dy waard ek op see útfochten.’
4. Wêr ferwiist ‘dy’ nei?
Naar welk(e) woord(en) verwijst ‘dy’?
A. Ferskillende lannen
B. Oarloch
C. Oarlochsskippen
D. Kanonnen
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Yn rigel 10 stiet: ‘Dêrfoar waarden spesjale oarlochsskippen boud.’
5. Wêrom waarden spesjale oarlochsskippen boud?
Waarom werden er speciale oorlogsschepen gebouwd?
A. Foar de ferkeap, om jild mei te fertsjinjen.
B. Om de hannelsskippen te beskermjen.
C. Om kanonnen op te setten.
D. Om rúzje op see út te fjochtsjen.
Lês rigel 12-19 nochris.
6. Wêrom waarden der ek op hannelsskippen kanonnen set?
Waarom werden er ook op handelsschepen kanonnen gezet?
A. As kostberste lading.
B. Foar de gewichtsferdieling.
C. Foar kûgels en it buskrûd.
D. Ta beskerming.
Yn rigel 15 stiet: ‘Dy wienen eartiids hiel djoer.’
7. Wêr ferwiist ‘dy’ nei?
Naar welk(e) woord(en) verwijst ‘dy’?
A. Hannelsskippen
B. Krûden
C. Lading
D. Sulver en goud
Yn rigel 16 stiet: ‘Nim no krûdneilen en piper, ...’
8. Troch hokker wurd(en) kinst ‘Nim no’ NET ferfange?
Door welke woord(en) kun je ‘Nim no’ NIET vervangen?
A. Behalve
B. Bygelyks
C. Om in foarbyld te jaan
D. Under oare
De titel fan alinea 4 is: ‘Rôlje mar’
9. Wat wurdt der bedoeld mei ‘Rôlje mar’? It rôljen fan ...
Wat wordt er bedoeld met ‘Rôlje mar’? Het rollen van ...
A. ... de spesjale stellaazje.
B. ... hout.
C. ... in fuotbal.
D. ... kanonskûgels.
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Ontwikkeling van een observatie-instrumentarium voor
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden Frysk
drs. Maaike Pulles, Sjoeke Faasse MA & Janke Singelsma1
(Lectoraat Taalgebruik & Leren, NHL-Stenden Hogeschool)
Inleiding
Van scholen in Friesland die het vak Fries op school onderwijzen, wordt ook vereist om de ontwikkeling van de leerlingen
op alle taalvaardigheidsdomeinen te volgen. Voor leesvaardigheid en taalkennis/taalverzorging biedt de methode vaak
handvatten om deze vaardigheden in beeld te brengen. De meer productieve vaardigheden als mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden zijn echter moeilijker te meten. Omdat leerkrachten geen instrument hebben om de ontwikkeling van leerlingen op deze vaardigheden in beeld te brengen, beperkt hun feedback op de mondelinge en schriftelijke
taalproductie van kinderen zich vaak tot meer algemene opmerkingen op basis van intuïties, die gebaseerd zijn op hun
ervaring (wat mag je op een bepaald moment verwachten?) en op hun ideeën over waar bijvoorbeeld een goede presentatie aan moet voldoen. Deze problematiek speelt niet alleen bij het vak Fries, ook de productieve Nederlandse taalvaardigheden blijken voor veel leerkrachten lastig in beeld te brengen. Om leerkrachten te ondersteunen bij het volgen van
de Nederlandse mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling van hun leerlingen is in een eerder project van het Lectoraat
Taalgebruik & Leren van de NHL Hogeschool en het voormalige Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie van de
Rijksuniversiteit Groningen een reeks instrumenten ontwikkeld om de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nederlands van kinderen in de middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs op een reeks genres te volgen (Berenst,
Faasse, Linthorst & Pulles 2013). Deze instrumenten zijn inmiddels via workshops en scholingsdagen onder de aandacht
gebracht bij verschillende basisschoolleerkrachten en door hen met veel enthousiasme ontvangen.
De instrumenten bleken goed bruikbaar in de praktijk en daarom zijn deze instrumenten en de manier waarop ze ontwikkeld zijn uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van een observatie-instrument voor het vak Fries. In de jaren 20112013 zijn er elf observatie-instrumenten ontwikkeld voor de Nederlandstalige schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid
voor de midden- en bovenbouw van de basisschool. Deze instrumenten zijn gekoppeld aan de referentieniveaus van het
Referentiekader Taal (Meijerink 2009). In de jaren 2014 – 2016 zijn deze instrumenten aangepast zodat ze ingezet kunnen
worden bij het volgen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Fries. Ook zijn er op basis van Friestalig
mondeling en schriftelijk taalgebruik nieuwe instrumenten ontwikkeld voor de onderbouw van het basisonderwijs en
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Waar mogelijk is bij Friese instrumenten een relatie gelegd tussen de
te observeren kenmerken en de beheersingsniveaus zoals die beschreven zijn in het referinsjeramt Frysk (Meestringa &
Oosterloo 2016).
In dit artikel bespreken we allereerst de theoretische achtergronden bij de keuze voor observatie-instrumenten voor het
volgen van de ontwikkeling van leerlingen in hun mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid, daarna gaan we in op
de gehanteerde ontwikkelmethode en vervolgens wordt het instrument beschreven.

Theoretische achtergrond
Vanuit de sociaal-culturele leertheorie kunnen we de ontwikkeling van taalvaardigheden bezien als het leren (toepassen) van bepaalde handelingen in een specifieke sociaal-culturele context. Het leren vindt altijd plaats in interactie met
anderen en met de sociale omgeving (o.a. Vygotsky 1978, Wells 1999, Walsweer 2015). In deze lijn zien we de ontwikkeling van taalvaardigheid dan ook als contextafhankelijk: het taalverwerven en ontwikkelen van taalvaardigheden is nauw
verbonden aan de sociale context waarin de taalactiviteiten plaatsvinden, kinderen doen verschillende ervaringen op in
verschillende sociale contexten en leren zo het taalgebruik dat daarbij hoort. En als we dan kinderen willen volgen in hun
ontwikkeling, betekent dat bijvoorbeeld voor schrijfvaardigheid dat we de ontwikkeling daarvan ook in de verschillende
sociale contexten waarin geschreven wordt, moeten bekijken.
Taalgebruik (in een sociale context) heeft een bepaald doel, bijvoorbeeld overtuigen of informatie verstrekken, dat
bereikt kan worden door het taalgebruik zodanig vorm te geven dat het gericht is het bereiken van het doel. Dat brengt
ons bij het begrip genre en de genredidactiek (Van der Leeuw & Meestringa 2014), waarbij een genre zowel door functionele (met betrekking tot het doel) als structuurkenmerken wordt gedefinieerd (Günthner & Knoblauch 1995, Hyland
2007). In de genredidactiek wordt het begrip genre vooral toegepast op schriftelijke teksten: “een doelgericht, gefaseerd
en sociaal proces, dat onder andere via teksten tot uiting wordt gebracht” (Van der Leeuw & Meestringa 2014, p. 15).
1
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Een tekst wordt daarbij gezien als een uiting van de schrijver, die met de tekst een bepaald sociaal doel wil bereiken en
daarvoor gebruikmaakt van specifieke kenmerken op het gebied van taalgebruik en structuur om dat doel te bereiken.
Een sociaal doel kan dan bijvoorbeeld zijn om te vertellen hoe te handelen, en daarvoor schrijf je een instructieve tekst,
zoals een recept of een spelinstructie, of in het geval van mondelinge taalvaardigheid geef je een mondelinge instructie.
In de genredidactiek staat de ontwikkeling van genrekennis centraal en wanneer die ontwikkeling gevolgd wordt, zal ook
op genreniveau gekeken moeten worden naar hoe leerlingen zich daarin ontwikkelen en dat betreft zowel schriftelijke als
mondelinge genres. Het houden van een mondeling betoog is (deels) een andere vaardigheid dan het houden van een
boekbespreking, omdat het nu eenmaal andere genres met andere specifieke kenmerken zijn.
Een tweede reden om per genre te werken, is eigenlijk psychometrisch van aard: het blijkt dat je niet over ‘schrijfvaardigheid’ (en dus ook niet over ‘mondelinge vaardigheid’) in het algemeen kunt spreken, omdat de vaardigheid (zoals gemeten in holistische of analytische beoordelingen) per genre blijkt te verschillen (Beers & Nagy 2011).
De meest voor de hand liggende methode om de ontwikkeling van kinderen wat betreft hun productieve taalgebruik
te volgen, is observatie van dat taalgedrag zelf, in de context waarin dat taalgedrag plaatsvindt (Wilkinson & Silliman
1990). Die observaties moeten dan betrekking hebben op de relevante eenheden van taalgebruik, die we dus als genres
karakteriseren. Als het om beoordelingen gaat, zien we dan vaak dat er ‘holistisch’ wordt beoordeeld: de ‘kwaliteit’ van
de gehele tekst of mondelinge taalactiviteit wordt dan in één keer getypeerd. Willen we echter leerkrachten helpen om
adequate feedback op leerlingen te geven, dan is een beschrijvende en dus analytische manier van in beeld brengen voor
de hand liggend. Wij spreken daarom over ‘observatie-instrumenten’ waarmee de ontwikkeling van kinderen, wat betreft
hun concrete taalgebruik, gevolgd kan worden, en waarin zoveel mogelijk is afgezien van evaluatieve termen. Tegelijkertijd kan dat niet helemaal, omdat die ontwikkeling steeds ook een beoogd eindpunt heeft, namelijk dat wat volwassen en
geschoolde taalgebruikers doen. Dat wordt zichtbaar in de ontwikkelingslijnen die met de afzonderlijke observatiecategorieën zijn verbonden.
Observatie is een methode die in het onderwijs met name in de onderbouw (kleutergroepen) gebruikelijk is, en dan vooral voor mondelinge taalvaardigheid. Voor de midden- en bovenbouw hebben Gijsel & Van Druenen (2011) wel een reeks
observatie-instrumenten ontwikkeld, maar die zijn algemeen van aard en richten zich dus niet op specifieke genres. Voor
schrijfvaardigheid zijn geen observatie-instrumenten voorhanden; Cito biedt toetsen voor schrijven, maar die meten niet
vaardigheid om teksten (van een bepaald genre) te schrijven, maar slechts enkele deelvaardigheden, zoals de vaardigheid
om grammaticaal correcte zinnen te herkennen in meerkeuzetoetsen (www.cito.nl). Om de schrijfontwikkeling van leerlingen goed in kaart te kunnen brengen, zou je verschillende keren in het onderwijstraject van leerlingen moeten kijken naar
relevante typen (genres) teksten die ze zelf schrijven. Dat is dus ook de achtergrond van de observatie-instrumenten die
we de laatste jaren ontwikkeld hebben.
Om tot goede en bruikbare observatie-instrumenten te komen is bij het ontwerpen gebruik gemaakt van de Prominent
Feature Analysis (PFA) (Graves, Swain & Morse 2011). Deze analyse is erop gericht dat professionals (i.c. leerkrachten) systematisch in kaart brengen welke kenmerken opvallend zijn (in positieve of in negatieve zin) in de uitvoering van bepaalde
taaltaken, die genre-gebonden zijn. Oorspronkelijk is de methodiek ontwikkeld voor het ontwikkelen van een observatie-/
beoordelingsinstrument voor schriftelijke teksten, wij hebben die werkwijze ook aangepast voor de ontwikkeling van
observatie-instrumenten voor mondelinge genres. De analyses worden met name uitgevoerd door leraren die bekend
zijn met het onderwijsniveau van de leerlingen, onder begeleiding van onderzoekers, waarbij ze in eerste instantie heel
intuïtief te werk gaan en in bijvoorbeeld leerlingteksten een reeks opvallende kenmerken vaststellen, in positieve en in
negatieve zin. Vervolgens worden al die kenmerken verzameld en gezamenlijk besproken om tot een gedeelde reeks van
kenmerken te komen die er bij de observaties blijken toe te doen. Swain, Graves Morse & Patterson (2012) stelden vast
dat de kenmerken uit een zo tot stand gekomen gezamenlijke lijst, die uit één groep docenten afkomstig was, ook door
een andere groep docenten werden genoemd.
De werkwijze van Prominant Feature Analysis geeft de mogelijkheid om kenmerken van een schrijfproduct te beschrijven
op een continuüm van kwaliteit (Swain, Graves, Morse & Patterson 2012), en daarmee van de ontwikkeling van kinderen
in de beheersing van een bepaald genre. Swain e.a. concludeerden dat leraren die met de PFA werken zeer goed in staat
zijn om relevante genrekenmerken te destilleren, daarmee is de methode ook geschikt om in te zetten voor de ontwikkeling van een observatie-instrument dat ook de intuïties van andere leerkrachten recht doet en hen dus kan helpen om een
goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van hun leerlingen binnen het genre in kwestie.

Methode: Ontwikkeling van een instrument
De methode van onderzoek die benut werd voor de ontwikkeling van het instrumentarium, is die van het ontwikkelingsonderzoek (Educational Design Research) (Collins & Joseph 2004, Plomp & Nieveen 2007). Dat is een cyclisch onderzoeksproces, waarbij een verwachting ten aanzien van een werkwijze of instrument wordt uitgeprobeerd in de praktijk en
op basis van de bevindingen ten aanzien van het functioneren van die werkwijze of het instrument steeds wordt bijge-
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steld. In dit project betrof het een onderzoek naar de manier waarop de mondelinge taalvaardigheden en de schrijfvaardigheid van leerlingen adequaat in beeld konden worden gebracht. Deze werkwijze is beproefd in het voorgaande onderzoekstraject waarin een elftal observatie-instrumenten is ontwikkeld voor het Nederlands in de midden- en bovenbouw
van het basisonderwijs (Berenst, Faasse, Linthorst & Pulles, 2013; Linthorst, Pulles & Faasse, 2013). In dit project ging het
om vier rondes waarin telkens door een groep van 12 leerkrachten en 4 onderzoekers drie observatie-instrumenten werden ontwikkeld, twee voor mondelinge genres (een monologisch genre en één dialogisch genre) en een schriftelijk genre.
Aan het eind van iedere ronde werden de werkwijze en de opbrengsten geëvalueerd, en werd de opzet voor de volgende
ronde op basis van evaluatie desgewenst aangepast. Iedere onderzoeksronde bestond uit de volgende fasen: (1) vaststellen genre en taken op basis van het Referentiekader Taal (Meijerink e.a. 2009); (2) uitvoering taken; (3) Prominent Feature Analysis; (4) vaststellen voorlopig instrumentarium; (5) uittesten voorlopig instrumentarium; (6) vaststellen definitief
instrumentarium. Deze rondes werden telkens voor drie instrumenten tegelijkertijd uitgevoerd, twee mondelinge en een
schriftelijke. De definitieve instrumenten zijn vervolgens getoetst op bruikbaarheid en betrouwbaarheid (per item) aan de
hand van nieuwe proefafnames door de groep leerkrachten. Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek toen dat er veelal
een ruim voldoende mate van overeenstemming was tussen de observatoren (>.80).
De instrumenten die in dit voorafgaande project zijn ontwikkeld, vormden de basis voor de ontwikkeling van de instrumenten voor het Fries. In het kader van het project Evaluaasjesteem Frysk (www.grip.frl) moest de reeks echter uitgebreid
worden naar de onderbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In dit ontwikkeltraject
is gebruik gemaakt van een verkorte cyclus, omdat er voortgebouwd kon worden op het eerdere onderzoekstraject en
omdat er minder tijd beschikbaar was voor deelnemende leraren.
Omdat het instrumentarium uitgaat van genres, en die genres in het Nederlands en Fries overeenkomen, konden de
reeds ontwikkelde instrumenten vertaald worden en gekoppeld worden aan het referinsjeramt Frysk. Voor het voortgezet
onderwijs is vervolgens voortgebouwd op een selectie van die instrumenten. In overleg zijn er 8 genres gekozen die in
het voortgezet onderwijs Fries relevant zijn, die vervolgens zijn aangepast – met gebruikmaking van de PFA-methode –
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Omdat het observatie-instrumentarium onderdeel is van een groter geheel van evaluatie-instrumenten voor taalvaardigheid Fries, moest het ook gekoppeld worden aan het Referinsjeramt Frysk (Meestringa & Oosterloo, 2015), zoals de
instrumenten voor het Nederlands ook gekoppeld waren aan het Referentiekader Taal. Waar de Nederlandse instrumenten echter gekoppeld konden worden op genrekenmerk (waar van toepassing), was dit bij het Friese referentiekader
niet mogelijk. Dit heeft te maken met de iets andere opzet van het referinsjeramt Frysk, waar zowel moedertaalsprekers
als tweede-taalleerders van het Fries in een ontwikkelingsschaal worden gezet. Daarom is gekozen om voor het Fries de
koppeling te leggen op genreniveau, daar waar de genres ook beschreven worden in het Friese referentiekader. Op basis
van de beschrijvingen in het referinsjeramt is telkens aangeven, waar een bepaald genre terug te vinden is in het rrF (zie
bijlage 1). Daarbij is gebruik gemaakt van de beschrijvingen in het rrF; in enkele gevallen (b.v. het interview, het mondelinge overleg, de discussie) zijn genres in het RRF expliciet toegeschreven aan een bepaald niveau. De observaties op de
afzonderlijke items konden niet goed gekoppeld worden aan het rrF, omdat dit veelal niet op het niveau van de taakuitvoering is verbijzonderd, zoals dat wel het geval is in het Referentiekader Taal, maar bovendien zou dat betekend hebben
dat (Friestalige) kleuters voor sommige aspecten al op het C1-niveau zouden scoren (b.v. in Neifertelling “fertelt libben’’ /
‘’ferhaal wurdt floeiend ferteld”).

De ontwikkelgroepen
Voor zowel onderbouw basisonderwijs als onderbouw voortgezet onderwijs zijn leraren geworven. Voor het basisonderwijs betrof dat kleuterleerkrachten en een leerkracht in groep 3, die allen onderwijs Fries geven in hun groepen. Voor
de onderbouw voortgezet onderwijs zijn docenten Fries geworven. De ontwikkelgroepen bestonden dan ook steeds uit
zowel leraren als onderzoekers, waarbij de onderzoekers de taak hadden om het proces te structureren.
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Tabel 1: Ontwikkelgroep Fryske instrumenten
Aantal deelnemers

Ontwikkelde instrumenten

Aangepaste instrumenten

Onderbouw PO

8

4

n.v.t.

Onderbouw VO

7

2

8

Opbrengsten: Beschrijving van het instrumentarium
Er ligt nu een observatie-instrumentarium voor het volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Met dit instrumentarium kunnen
leraren hun leerlingen volgen op weg naar de ‘complete’ beheersing van een genre, in een meertalige situatie waar Fries
en Nederlands (en eventueel Engels) naast elkaar gebruikt worden in het onderwijs.
Het observatie-instrumentarium is een uitwerking van de domeinen petear (gesprekken), sprekken (spreken) en skriuwen
(schrijven), zoals die beschreven staan in het referinsjeramt Frysk (rrF).
Het gaat met name om specifieke genres die met elkaar (bijna) alle functies/doelen van de betreffende domeinen dekken
en die gekoppeld zijn aan niveau A1, A2, B1 of B2 uit het rrF.
Ieder instrument bevat uiteindelijk een aantal kenmerken die van belang zijn voor het specifieke genre, en een aantal
algemene taalgebruikskenmerken. De kenmerken zijn telkens op een lijn gezet, met aan de linkerkant van de lijn een
omschrijving van wat te zien/horen is als dit kenmerk (nog) niet goed uitgevoerd wordt en aan de rechterkant de omschrijving hoe een positieve realisatie van het kenmerk eruitziet. In het midden van de lijn staat dan een ‘tussenomschrijving’.
Door deze lijnschaal is het mogelijk om bij herhaald gebruik van het instrument de ontwikkeling van de leerling op het
kenmerk en dus op de verschillende genres door de jaren heen te volgen (voorbeelden van het instrumentarium in bijlage
2). Doordat het observatie-instrument gedigitaliseerd is, kan die die ontwikkeling voor zowel leraar als leerling inzichtelijk
gemaakt worden. Zo kan het zijn, dat een leerling bij bijvoorbeeld het houden van een (mondelinge) boekbespreking de
klas wél aanraadt om het boek te lezen, maar dit nog niet duidelijk beargumenteert. De leerkracht markeert dan bij de
betreffende genrekenmerken redelijk links op de lijnschaal. Tegelijkertijd kan dezelfde leerling bij de ‘algemene taalgebruiksvaardigheden’ steeds aan de rechterkant scoren. Wanneer deze leerling na een jaar weer de opdracht krijgt een
boekbespreking te houden kan hij/zij in een voorgesprek erop gewezen worden om duidelijk uit leggen waarom de klasgenoten het boek wel of niet zouden moeten lezen. Bij deze tweede observatieronde hoeven de algemene taalgebruiksvaardigheden ook niet weer ingevuld te worden, omdat deze immers al beheerst worden.
Het is de bedoeling dat scholen die met het instrumentarium gaan werken teambreed afspraken maken over de manier
waarop ze dit gaan doen, zo kan een team ervoor kiezen om bijvoorbeeld te beginnen om in groep 5 en groep 7 het
genre mondelinge presentatie in te zetten en in groep 6 en 8 het genre schriftelijke recensie en daar later andere genres
aan toe te voegen. Een school hoeft dus niet meteen alle instrumenten in alle groepen in te zetten maar kan daarin (weloverwogen) keuzes maken. Deze keuzes zullen alles te maken hebben met taalbeleid en visie van de school.Het gezamenlijk met het team bespreken van leerlingproducten aan de hand van de observatie-instrumenten zal ook deel moeten
uitmaken van de afspraken binnen een school, omdat daarmee de ook de eigen deskundigheid van leerkrachten op het
gebied van genres en het observeren van de ontwikkeling van taalgebruik versterkt wordt.
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Tabel 2: Overzicht ontwikkelde observatie-instrumenten

PO Onderbouw (Frysk)

Mondeling

Schriftelijk

Spreken:
• Navertelling

• Schriftelijke taalontwikkeling

Gesprekken:
• Fantasiespel
• Mondeling overleg
PO Middenbouw/Bovenbouw (NL, Frysk) Spreken:
• Presentatie
• Betoog
• Instructie
• Boekbespreking

•
•
•
•

Verslag
Brief met verzoek
Instructie
Recensie

•
•
•
•

Verslag
Recensie
Nieuwsbericht
Betoog

Gesprekken:
• Interview
• Discussie
• Overleg

VO Onderbouw (Frysk)

Spreken:
• Presentatie
• Betoog
• Boekbespreking
Gesprekken:
• Interview
• Discussie
• Overleg

Discussie en afsluiting
Het in beeld brengen en volgen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Fries is ingewikkeld en tijdrovend wanneer leerkrachten niet beschikken over een gedegen en goed bruikbaar hulpmiddel. Met dit observatie-instrumentarium wordt het voor leerkrachten eenvoudiger om op een eenduidige manier de voortgang van hun leerlingen in
beeld te brengen. Met het instrument kunnen leerkrachten zich een beeld vormen van de ontwikkeling van leerlingen op
verschillende relevante aspecten van presenteren, gesprekken voeren en schrijven, in relatie tot het referinsjeramt Frysk
(Meestringa en Oosterloo, 2015).
Het observatie-instrument is ontwikkeld vanuit de genre-didactiek en maakt het mogelijk dat de taalontwikkeling van
kinderen op algemene en genre-specifieke taalgebruikskenmerken in beeld kan worden gebracht. Het Referinsjeramt
Frysk is gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen en is ontwikkeld om een algemeen
taalvaardigheidsniveau aan te kunnen geven in het Fries. In het referinsjeramt worden wel genres genoemd, maar deze
zijn opgenomen in dezelfde schaal als de algemene taalvaardigheidsschaal voor een bepaald niveau. Er worden geen
ontwikkelingskenmerken voor de specifieke genres gegeven en daarom bleek het erg lastig om het observatie-instrument
te koppelen aan het referinsjeramt Frysk.
Genredidactiek is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de taaldidactiek. Dit instrument sluit nauw aan bij die didactiek
omdat de observatie-instrumenten zoals eerder uitgelegd per genre zijn ontwikkeld. Dit betekent eveneens dat het
instrument goed bruikbaar is in meertalige situaties en/ of op de Trijetalige skoalle. Immers: in zowel het Fries als het
Nederlands (het Engels en andere talen die in de klas gesproken worden) kunnen brieven geschreven worden, verslagen
gemaakt, boekbesprekingen gehouden, discussies gevoerd, enzovoort. Omdat de instrumenten genre-specifiek zijn, kunnen ze in principe bij verschillende talen worden ingezet, wat in het kader van meertalig onderwijs van groot belang is om
recht te doen aan de ontwikkeling van leerlingen in alle relevante talen.
Naar we in de eerste fase van het ontwikkelonderzoek rondom deze observatie-instrumenten al vaststelden, bevordert
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het ontwikkelen en gebruik maken van het instrument de onderzoekende houding van leerkrachten, maar neemt ook de
deskundigheid op het gebied van taalontwikkeling en genredidactiek bij hen toe. Leerkrachten beschikken meestal over
gedegen kennis over de traditioneel meetbare aspecten van ‘taal’ zoals technisch en begrijpend lezen of spelling. Maar
kennis over de ontwikkeling op de productieve taalgebruiksgenres en de kenmerken die een rol spelen in die verschillende genres, is vaak geringer. Als gevolg van het vaak benoemde backwash-effect, betekent dit vaak dat taalonderwijs
op school vooral uit onderwijs in lezen en spelling bestaat, en dat het onderwijs in de productieve genres er betrekkelijk
bekaaid afkomt. Bovendien kan dat een effect zijn van een gebrek aan kennis van de verschillende genre-kenmerken,
waardoor het lastig is leerlingen passend onderwijs aan te bieden op de productieve taalvaardigheden en hen van goede,
ontwikkelingsgerichte feedback te voorzien.
Dit observatie-instrumentarium kan leerkrachten in dat opzicht helpen. Bovendien stelt het hen instaat om onderzoek
doen in hun eigen praktijk naar kenmerken van taalgebruik van leerlingen binnen een bepaald genre, en naar de ontwikkeling op die kenmerken, door de instrumenten op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen in te
zetten. Daarmee krijgen leerkrachten meer kennis van de ontwikkeling in de verschillende productieve taalgebruiksgenres
en kunnen zij hun didactisch handelen beter afstemmen op de niveaus van de verschillende leerlingen. Met deze kennis
kunnen zij gerichte keuzes maken in de manier waarop zij hun taalonderwijs vorm willen geven en de taalontwikkeling van
kinderen willen stimuleren. In een taalbeleidsplan kunnen de keuzes voor het volgen van bepaalde taalgebruiksgenres
beschreven worden. Het is zelfs denkbaar dat ze (in het eigen team) het instrumentarium uitbreiden met een instrument
voor een (productief) genre dat men nog mist.
Overigens is het voor leerkrachten die geen ervaring hebben in het ontwikkelen en het gebruik van dergelijke instrumenten, beslist noodzakelijk dat er met het instrumentarium teambreed geoefend wordt, bij voorkeur onder leiding van een
onderzoeker/ontwikkelaar, zodat teamleden gezamenlijk kennis construeren ten aanzien van de manier waarop bepaalde
kenmerken zich in het productieve taalgebruik binnen een genre manifesteren. Observeren is een moeilijke vaardigheid
en het vereist oefening en uitwisseling met mede-leerkrachten om tot een gezamenlijk gedragen interpretatie te komen
van het niveau van een leerling op een bepaald moment.
Alles wat hierboven is gezegd over het bevorderen van de onderzoekende houding van de leerkracht en het toenemen
van zijn of haar inhoudelijke deskundigheid, waardoor leerkrachten bewuster bezig zijn met de productieve mondelinge
en schriftelijke taalvaardigheden, geldt in principe ook voor leerlingen wanneer de leerkracht hen met behulp van het instrument naar hun eigen teksten of video-opnames van mondelinge taalactiviteiten laat kijken. Het kan leerlingen helpen
gericht te reflecteren en meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun eigen mondelinge of schriftelijke taalvaardigheid
en het geven van inhoudelijke feedback aan elkaar. Voor wat betreft het ontwikkelen van observatie-instrumenten voor
leerlingen, hebben we echter nog een slag te maken. Een dergelijk zelfevaluatie-instrumentarium zou in een nieuw traject
– samen met scholen – ontwikkeld moeten worden. Van belang is om daarbij ook meertaligheid te betrekken, en het
instrumentarium ook voor leerlingen in te zetten voor zowel Nederlands als Fries, en mogelijk ook Engels.
In de ontwikkelfase van de instrumenten zijn zoals eerder beschreven, de intuïties van leerkrachten het uitgangspunt
geweest; die zijn vervolgens uitvoerig besproken en uitgeprobeerd in relatie tot het doel van het genre. Die bespreking
heeft dan geresulteerd in de concrete instrumenten. De validiteit van het instrument is daarmee gegarandeerd. In de
eerste fase van het onderzoek zijn de ontwikkelde observatie-instrumenten ook per observatie-categorie op hun betrouwbaarheid onderzocht (zie Linthorst, Pulles & Faasse 2013) en zijn enkele observatie-categorieën die in dat opzicht
twijfelachtig waren, alsnog geëlimineerd. Hoewel we op basis van de betrouwbaarheidsonderzoeken van de eerste reeks
instrumenten voor het Nederlands er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van
de nieuwe instrumenten ook goed zal zijn, zal ook voor de nieuwe ontwikkelde instrumenten de stap van de betrouwbaarheidsmeting nog gezet worden. Net zoals dat bij de Observatie-instrumenten voor de genres in het Nederlands is
gebeurd, zullen op basis van die betrouwbaarheidsbepalingen mogelijkerwijs enkele items sneuvelen of alsnog worden
bijgesteld.
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het instrumentarium een open karakter heeft: het is niet beslist noodzakelijk dat alle observatie-instrumenten gebruikt worden, en het kan worden aangevuld met instrumenten voor andere
taalgebruiksgenres. De school bepaalt zelf dus zelf welk instrument men in welk leerjaar wil gebruiken en eventueel op wil
nemen in een taalportfolio. Ook zou een team op basis van eigen observationeel onderzoek en in overleg met het lectoraat Taalgebruik & Leren, kunnen besluiten bepaalde kenmerken toe te voegen of weg te laten zodat het instrument nog
beter aansluit bij het gegeven taalonderwijs op een bepaalde school. Omdat het gehele instrumentarium digitaal beschikbaar is, zouden aanpassingen dan vrij eenvoudig te realiseren zijn.
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Bijlage 1
Overzicht koppeling instrumenten met rrF-niveau’s

PO Onderbouw

PO Midden-/bovenbouw

VO Onderbouw

Domein

Genre (rrF-niveau)

Mondelinge taalvaardigheden

• Navertelling
• Fantasiespel
• Mondeling overleg

• nvt
• A2
• B1

Schriftelijke taalvaardigheden

• Schriftelijke taalontwikkeling

• nvt

Mondelinge taalvaardigheden

•
•
•
•
•
•
•

Presentatie
Betoog
Instructie
Boekbespreking
Interview
Discussie
Overleg

•
•
•
•
•
•
•

B1
B1
A2
B1
B1
B1
B1

Schriftelijke taalvaardigheden

•
•
•
•

Brief met verzoek
Instructie
Recensie
Verslag

•
•
•
•

B1
B1
B1
B1

Mondelinge taalvaardigheden

•
•
•
•
•
•

Presentatie
Betoog
Boekbespreking
Interview
Discussie
Overleg

•
•
•
•
•
•

B1
B1
B1
B1
B1
B1

Schriftelijke taalvaardigheden

•
•
•
•

Verslag
Recensie
Nieuwsbericht
Betoog

•
•
•
•

B1
B1
nvt
B1
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Bijlage 2
Twee voorbeelden:
Mondelinge taalvaardigheid onderbouw basisonderwijs en schriftelijke taalvaardigheid onderbouw voortgezet onderwijs
Mûnlinge taalfeardigens ûnderbou Frysk
OBSERVEARJEN FAN

Fantasijespul
Domein: yn petear
Tekstfoarm: dialooch/polylooch (ynformeel petear)
Funksje/doel: beskriuwe/ferklearje/ynstruearje
Nivo rrF: A2

Observaasjelist foar it fantasijespul
Namme learling:					
Groep:						
Boartet mei:

Memmetaal:
Underwerp fan it spul:

Datum:

SJENRE-SKAAIMERKEN

(1)
Boartet yn stilte			

Brûkt sa no en dan taal yn it spul			

Brûkt in soad taal yn it spul

Réagearret sa no en			
dan op de oar				

Réagearret (ferbaal en
non-ferbaal) op de oar

(2)
Réagearret net (			
ferbaal of non-ferbaal) 		
op de oar

(3)
Stelt gjin fragen oan 		
de oar
			

Stelt sa no en dan			
fragen oan de oar			

Stelt regelmjittich
fragen aan de oar

(4)
Hat gjin dúdlike rol in it		
spul				

Hat in rol, mar beneamt dy rol net		
mar beneamt dy rol net			

Hat in rol en beneamt
dy rol (eksplisyt)

(5)
Past taalgebrûk net		
oan					
					

Past taalgebrûk in bytsje			
oan rol(len) oan				
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Past taalgebrûk oan oan rol(len)
rol(len) oan

(6)
Bringt gjin nije			
eleminten yn it spul		

Bringt sa no en dan nije		
eleminten yn it spul		

Bringt regelmjittich nije
eleminten yn it spul

Spilet in bytje yn op		
nije eleminten			

Spilet regelmjittich
yn op nije eleminten

De learling is soms net 		
goed te ferstean

De learling is goed te ferstean

*Brûkt sa no en dan 		
Nederlânske wurden/
ynterferinsjes

Brûkt oerweegjend geef Frys

		
(7)
Spilet net yn op nije 		
eleminten				

ALGEMIENE SKAAIMERKEN
(1)
De learling is net 			
goed te ferstean			
(2)
Brûkt regelmjittich 		
Nederlânske				
wurden of sinnen			

* byg. sleutel i.p.v. kaai, ‘Ik gean nei bêd’ yn plak fan ‘ik gean op bêd’
(3) Wikselt fan taal by wikseling fan rol
o Ja
o Nee
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Skriftlike taalfeardigens /ûnderbou fû Frysk

Observearjen fan
Nijsberjocht
Domein: skriuwen
Tekstfoarm: nijsberjocht
Funksje/doel:
Nivo rrF:

Observaasje-ynstrumint
Namme:………………………………………………………………… Datum: ……………………..

……………………….

SJENRE-SKAAIMERKEN		
(1)
Gjin kop				

Kop befettet oerstallige wurden		

Kop is koart en krêftich

(2)
Kop dekt de lading net		

Kop dekt foar in part de lading		

Kop dekt de lading

(3)
Gjin lead				
					

Lead befettet net de folsleine		
kearn fan berjocht 			

Lead befettet de kearn (wa, wat,
wêr,wannear, hoe, wêrom)

(4)
Tekst befettet feiten, 		
mieningen en persoanlike 			
erfaringen

Tekst befettet feiten en			
mieningen

		
(5)
De wichstichste ynformaasje stiet
De wichtichste ynformaasje		
net yn de earste alinea		
stiet foar in part yn de earste 		
						
alinea
			
(6)
Der ûntbrekt wêzentlike ynformaasje De ynformaasje is foar in part 		
						
folslein
(7)
Yn it nijsberjocht stiet in soad
relevante ynformaasje		

Yn it nijsberjocht stiet sa no en		
dan irrelevante ynformaasje 		
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Tekst befettet allinne feiten

De wichtichste ynformaasje
stiet yn de earste ainea

De ynformaasje is folslein

Yn it nijsberjocht stiet
irrelevante ynformaasje

Algemiene TAALGEBRUKSSKAAIMERKEN

(1)
Taalgebrûk past net by doel
en ûntfanger				

Taalgebrûk past min of mear by		
doel en ûntfanger			

Taalgebrûk past by doel
en ûntfanger

(2)
Der binne gjin alinea’s sichtber
Hjir en dêr binne alinea’s			
It ferslach is dúdlik yndield yn
yn de tekst					
sichtber 					
alinea’s
			
		
(3)
Ferbiningen tusken sinnen en
Ferbiningen tusken sinnen 		
Ferbiningen tusken sinnen en
enalinea’s binne hielendal net
alinea’s binne soms korrekt		
alinea’s binne korrekt markearre
markearre troch sinjaalwurden of
markearre troch sinjaalwurden 		
troch sinjaalwurden en
ferwiiswurden 				
en ferwiiswurden				
ferwiiswurden

(4)
In protte sinnen binne grammatikaal
net korrekt (byg. Ynterferinsjes*,
omdraaien wurkwurdsfoarmen)

(5)
Der binne in protte 			
staveringsflaters				

(6)
Der is gjin ynterpunksje yn de tekst
					
						

De sinnen binne soms			
grammatikaal net korrekt 			

De sinnen binne grammatikaal
korrekt

Der binne soms				
staveringsflaters

De stavering is korrekt

Der is ynterpunksje oanwêzich, 		
mar dy is faak net korrekt
tapast

(7)
Der wurde in soad Hollânske wurden brûkt It taalgebrûk is oerweagjend Frysk		
											
• Byg. Sleutel yn plak fan kaai, ‘ik gean nei bêd’ yn plak fan ‘Ik gean op bêd’
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De ynterpunksje is korrekt

It taalgebrûk
is geef Frysk

Ontwikkeling van methodeafhankelijke toetsen en
van het Leerlingvolgsysteem
drs. Lisa Boersma & dr. Bernadet de Jager
(Afûk & Cedin)
Inleiding
Voor het monitoren van leeropbrengsten is het van belang om naast de methode-onafhankelijke toetsen ook methodeafhankelijke toetsen op te nemen in het leerlingvolgsysteem. Dit stelt de toetsgroep, ingesteld door de Kommisje Advys
Groep (KAG) voor primair en voortgezet onderwijs en de provincie in haar rapport Foarstel foar in evaluaasjesysteem foar
it fak Frysk. Het sluit aan bij de aanbevelingen van de Inspectie van het Onderwijs, die in het onderzoek van 2010 heeft
vastgesteld dat er nog veel ruimte is om Fries in het onderwijs te verbeteren. De Inspectie constateert dat er bij Fries
nauwelijks opbrengstgericht wordt gewerkt, waarbij leraren rekening houden met de talige mogelijkheden van leerlingen.
In de lessen Fries wordt weinig gedifferentieerd naar de talige achtergrond van leerlingen (al dan niet Friestalig) en naar
verschillen in resultaten. Differentiatie wordt bemoeilijkt, zo constateert de inspectie doordat genormeerde methodeonafhankelijke toetsen grotendeels ontbreken.
De Inspectie adviseert op basis van haar bevindingen om een genormeerd toets- of leerlingvolgsysteem voor Fries te
ontwikkelen. De inspectie geeft aan dat geregeld terugkomende toetsen waarvan de resultaten goed worden vastgelegd,
het opbrengstgericht werken kunnen ondersteunen. Door inzicht te hebben in de toetsresultaten kunnen docenten het
leerstofaanbod afstemmen op de (talige) capaciteiten van de leerlingen. De Inspectie geeft aan dat het wenselijk is om
met een gedigitaliseerd leerlingvolgsysteem te werken.
Deze inzichten zijn meegenomen in het plan voor het ontwikkelen van een evaluatiesysteem voor het vak Frysk. Het
evaluatiesysteem zal bestaan uit een digitaal leerlingvolgsysteem met methode-onafhankelijke instrumenten en methodetoetsen. In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van de methodetoetsen en het digitale leerlingvolgsysteem centraal.
Na de beschrijving van de theoretische achtergrond, worden de ontwerpprincipes beschreven voor de methodetoetsen
enerzijds en het digitale leerlingvolgsysteem anderzijds. In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de ontwikkelde
methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem Grip beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie over in
hoeverre het gelukt is om de ontwerpprincipes te vertalen naar de methodetoetsen en het digitale leerlingvolgsysteem.

Theoretische achtergrond
Onderwijs stelt doelen en bestaat uit inhouden. Hilda Taba (zie Van der Akker 2009) laat in ‘a plan for learning’ met een
zogenoemde curriculaire spinnenweb zien dat het evenwel niet alleen gaat over de doelen en de inhouden van het leren
(figuur 1).
De samenhang tussen de verscheidenheid aan onderdelen is bepalend voor de kwaliteit van het leerplan. Bij het leerplan
in de vorm van een methode of het leerplan zoals het wordt uitgevoerd in de klas gaat het om de wijze waarop een docent met zijn leerlingen werkt, en om wat en hoe de leerlingen leren.
Evaluatie is een onderdeel van het spinnenweb. De belangrijkste vraag is of de leerlingen datgene hebben geleerd wat
in de doelen werd beschreven. Dit heeft uiteraard weer te maken met de visie op het onderwijs. Zo zal taalonderwijs dat
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Figuur 1. Curriculair spinnenweb

meer uitgaat van een grammatica-aanpak er anders uitzien dan taalonderwijs dat gebaseerd is op een interactieve visie
(Oosterloo, de Boer & Bangma, 2014). Het houdt in dat de wijze en vorm van evaluatie ook verschillend zal zijn. Zo doet
een grammaticatoets niet recht aan het leerplan waarin het houden van gesprekken centraal heeft gestaan. Het gaat dus
om de balans en de samenhang van en in het curriculum.

Het referinsjeramt Frysk als basis voor evaluatie
In het kader van het project is het referinsjeramt Frysk (rrF) ontwikkeld (Oosterloo & Meestringa, 2015). Dit Fries referentiekader bouwt verder op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, het ERK (Council of Europe, 2001)
(zie figuur 2).

Figuur 2. De zes niveaus van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen
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Het rrF geeft voor vijf van de zes niveaus de beschrijvingen van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden. De niveaubeschrijvingen zijn uitgewerkt op basis van ‘ik-kin-bewearingen’ voor de mondelinge
en schriftelijke taalbeheersing, voor de domeinen Luisteren, Spreken, Lezen, Schrijven en In Gesprek (Harkjen, Sprekken,
Lêzen, Skriuwen, en Yn Petear). In het rrF wordt op een overzichtelijke wijze aangegeven wat een leerling moet kunnen,
in welke contexten, voor welke doelen en hoe goed hij/zij dat moet kunnen. Een voorbeeld hiervan is te zien in onderstaande tabel.

Tabel 1. Referinsjeramt Frysk: Yn petear A2 (ferkoarte presintaasje)
Ynhâld/kontekst

Funksje/doel:
fertelle
Tekstfoarm:
polylooch
Skaaimerken fan de tekst

Kin kommunisearje oer ienfâldige en alledeiske taken oer skoalle
en frije tiid.
Kin hiel koarte sosjale petearen folgje, mar faak net geande hâlde.
Kin mei kunde en frjemden in praatsje begjinne.
Kin se groetsje en sizze dat it him/har spyt.
Ienfâldich petear
Begjint in ienfâldich petear, hâldt it geande en slút it ôf.
Brûkt ienfâldige bynwurden lykas ‘en’, ‘mar’ en ‘omdat’.
Brûkt ienfâldige konstruksjes korrekt, mei systematysk elemintêre
flaters.

Dit curriculum is de basis om de taalontwikkeling van kinderen te kunnen volgen; het geeft samenhang en duidelijkheid.
Het doel is dat bij de verschillende toetsen en andere vormen van evaluatie (zowel het LVS-deel als het deel in de methode) steeds referinsjeramt Frysk wordt gebruikt voor de niveaus en de taaldomeinen.

Summatief toetsen vs formatief evalueren
Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het leerplan. Er moet worden gekeken naar hoe leerlingen hebben geleerd en
wat ze precies hebben geleerd. Evaluatie wordt vaak gelijkgesteld aan toetsen, maar er zijn ook andere vormen. Toetsen
zijn belangrijke instrumenten om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, om het onderwijsaanbod op die ontwikkeling af te stemmen en om de effecten van het onderwijs te meten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toetsen die als
doel hebben leerlingen te beoordelen en toetsen die als doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het is
belangrijk dat onderscheid te maken, omdat de aard van de toetsen en de wijze waarop ze worden ingezet heel verschillend zijn.
Toetsen die een (deel van een) onderwijsprogramma afsluiten, worden ‘summatieve toetsen’ genoemd (assessment of
learning). De bekendste afsluitende toetsen zijn examens. Toetsen voor het beoordelen van een onderwijsleerproces worden ‘formatieve toetsen’ genoemd (assessment for learning). Deze toetsen hebben als doel om de docent te informeren
over het verloop van het leerproces bij de leerlingen. Op basis van die informatie kan het onderwijs aan individuele leerlingen, of aan groepen leerlingen, worden aangepast. Formatieve toetsen maken vaak onderdeel uit van een leerlingvolgsysteem. De toetsen worden meestal twee keer in een schooljaar afgenomen en geven dus informatie over de voortgang
van leerlingen over een langere periode (Sanders, 2011).
Summatieve en formatieve toetsen kunnen de vorm aannemen van een mondelinge, schriftelijke of digitale toets. Bij formatieve toetsen is het bovendien mogelijk te evalueren middels individuele evaluatiegesprekken, portfolio’s of observaties. Ook het bespreken van huiswerk kan een docent informatie geven over het onderwijsleerproces (Fasoglio e.a., 2011).
Bij summatieve toetsing staan de toetsen in dienst van de resultaatbepaling en van het verantwoording afleggen. Formatieve toetsing is daarentegen meer gericht op het verbeteren van leerresultaten, door het afstemmen op het aanbod en
op de instructie op leerlingniveau. Van de verdere ontwikkeling van de voorgangsevaluatie mag worden verwacht dat die
een positieve invloed hebben op de leerprestaties, omdat die evaluatie gericht is op het sturen van het onderwijsleerproces. Het koppelen van de evaluatieresultaten aan de didactische aanwijzingen en aan de remediërende leerstof is daarbij
van cruciaal belang (Janssens 2008).
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen drie manieren van leren en toetsing. Namelijk: assessment for learning,
assessment as learning en assessment of learning. Bij assesment for learning, ofwel ‘evaluatie voor het leren’, gaat het
om het beoordelen van het onderwijsleerproces, waarbij de informatie van evaluaties door zowel docenten als leerlingen
wordt gebruikt om leerstrategieën te bepalen. Daarbij is het in het onderwijsproces belangrijk dat het verzamelen van
bewijzen van de voortgang van het leren voortdurend doorgaat. Dat kan door het afnemen van toetsen, maar dat hoeft
niet. Het zou ook middels observaties kunnen. Het zou een stap in het leerproces kunnen zijn, bijvoorbeeld als afsluiting
van een bepaald onderdeel, maar ook dat hoeft niet. In alle gevallen is het geven en krijgen van feedback van groot
belang. Onderdeel van het lesgeven is procesgerichte feedback over wat de leerling goed en niet goed doet. Er wordt bij
leerlingen die een achterstand oplopen geanalyseerd wat er precies loos is, waarna extra hulp wordt aangeboden.
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Zoiets helpt docenten om leerprogramma’s vast te stellen. Dat kan voor individuele leerlingen, maar ook voor groepen of
voor een klas zijn geheel. Door de leerbehoeften van de leerlingen te bepalen, kan op een constructieve manier worden
gewerkt. Ook de ouders kunnen inzicht krijgen in het leerproces van hun kinderen, met als gevolg dat ze meer bij het
onderwijs worden betrokken.
Assessment for learning voorziet leerlingen van informatie en richtlijnen, zodat ze hun leerplan kunnen bijstellen en kunnen werken aan een leerstappenplan. Dit gebeurt tijdens het leren, waardoor de leerlingen inzicht kunnen krijgen in wat
ze precies leren wat er van hun wordt verwacht. Ze krijgen feedback en advies over hoe ze hun leren kunnen verbeteren.
Assessment for learning kan op verschillende manieren worden benaderd:
• alledaagse activiteiten, zoals een gesprek;
• een simpele opmerking van een docent tijdens een observatie;
• self assessments en peer assessments;
• een gedetailleerde analyse van het werk van een leerling;
• assessment tools, zoals toetsen, interviews, geschreven teksten of andere vragen.
Het is dus niet zozeer de vorm van assessment die belangrijk is, maar de wijze waarop de verzamelde informatie wordt
gebruikt om het lesgeven en het leren te verbeteren.
De tweede vorm van leren en toetsen is assessment as learning. Bij assessment as learning houden leerlingen hun eigen
leerproces in de gaten. Ze stellen vragen en bepalen een strategie om hun leerproces vorm te geven; wat kunnen en
weten ze al? Hierdoor worden de leerlingen aangemoedigd om de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te
nemen. De docent en leerling bepalen samen de leerdoelen, waaraan hun groei en ontwikkeling kan worden afgelezen.
Deze manier van leren vindt onder andere plaats door peer assessment (waarbij de leerlingen elkaar beoordelen), door
self assessment (waarbij de leerling zichzelf beoordeelt) en door reflectie.
De laatste vorm is assessment of learning, waarbij het doel voornamelijk summatief is. Assessment of learning wordt
vaak ingezet aan het einde van een taak of hoofdstuk. Het is bedoeld als bewijs, voor zowel de leerling zelf, als voor de
ouders, als voor de school, dat een leerling een bepaald onderdeel voldoende heeft afgesloten.

Het volgen van taalontwikkeling middels een leerlingvolgsysteem
Een leerlingvolgsysteem is een systeem waarmee de ‘schoolse’ ontwikkeling van leerlingen regelmatig in beeld gebracht
kan worden. Een leerlingvolgsysteem is daarmee in de eerste plaats een systeem waarmee gegevens over de ontwikkeling van leerlingen geregistreerd kunnen worden. Daarbij kan het gaan om een veelheid aan gegevens zoals scores op
methode-onafhankelijke en methode-afhankelijke toetsen, rapportcijfers, gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling, verzuimgegevens en zorg- en begeleidingsgegevens. Naast registratiemogelijkheden dienen leerlingvolgsystemen
ook analysemogelijkheden te bieden waarmee zicht ontstaat op de ontwikkeling van leerlingen in de loop van de tijd.
Behalve analysemogelijkheden op leerlingniveau beschikken leerlingvolgsystemen ook over analysemogelijkheden op het
niveau van de klas en de school (Oomens, Van Aarsen & Hulsen, 2012). Een leerlingvolgsysteem wordt daarom ook wel
een leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd.
De term leerlingvolgsysteem wordt op twee manieren gebruikt. Ten eerste betekent een leerlingvolgsysteem een set
van methodeonafhankelijke, genormeerde toetsen waarmee scholen op meerdere momenten in de schoolloopbaan van
leerlingen de kennis en vaardigheden van leerlingen meten. Sinds schooljaar 2014-2015 zijn basisscholen verplicht te
werken met een dergelijk toetssysteem, maar scholen mogen wel zelf bepalen welke toetsen en welk leerlingvolgsysteem
ze gebruiken. In het primair onderwijs is het meest gebruikte systeem het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.
Een ander systeem met methode-onafhankelijke toetsen is Diataal. Ook voor het voortgezet onderwijs bieden zowel Cito
als Diataal methode-onafhankelijke toetsen. Daarnaast kunnen VO-scholen gebruik maken van het digitale, webbased
leerlingvolgsysteem TOA van Bureau ICE.
De tweede betekenis van een leerlingvolgsysteem betreft een (computer) administratieprogramma waarin leraren de
ontwikkeling van leerlingen kunnen registreren en analyseren. Van oorsprong zijn dit vaak programma’s waarin administratiegegevens worden vastgelegd. De meeste scholen beschikken over een systeem om gegevens over leerlingen in vast
te leggen. In het basisonderwijs zijn de drie in marktaandeel grootste systemen waarin toetsgegevens kunnen worden
vastgelegd het computerprogramma dat hoort bij het Cito leerlingvolgsysteem, ESIS en ParnasSys. Met het computerprogramma van het Cito kunnen scholen de resultaten van de Cito-toetsen op leerling- groeps- en schoolniveau analyseren.
Dit kan ook binnen ESIS en ParnasSys, maar dit zijn programma’s die ook gebruikt kunnen worden voor het registreren en
analyseren van methodetoetsen en breder als administratieprogramma. Deze drie programma’s hebben alle drie ook een
bovenschoolse module, waarmee op bestuursniveau gemonitord kan worden wat de toetsresultaten zijn van de scholen
binnen het bestuur. Diataal is een digitaal toetspakket, waarin ook analysemogelijkheden zijn opgenomen op
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leerling- groeps- en schoolniveau. In het voortgezet onderwijs zijn Magister en SOMtoday veel gebruikte digitale systemen, waarin ook de resultaten van leerlingen worden vastgelegd. Deze systemen bieden beperkte analysemogelijkheden.

Methode: ontwikkeling van het instrument en LVS
Gemaakte keuzes voor methodetoetsen op basis van vooronderzoek
Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs vindt een verschuiving plaats van summatief naar formatief toetsen.
Veel scholen zoeken een andere inzet van toetsen. Naast summatieve toetsen krijgen leerlingen vaker een formatieve
toets om te oefenen en om inzicht in hun leerproces te krijgen. Zulke toetsen worden vaak digitaal aangeboden.
De ontwikkeling van ‘kennen’ (het weten) naar ‘kunnen’ (het gedrag) is ingezet in het onderwijs. Zoals eerder al duidelijk
naar voren kwam, is het een vereiste om toetsen formatief in te zetten om opbrengstgericht te kunnen werken. Daarnaast
is het belangrijk dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces; ze moeten er actief bij worden betrokken. Door
leerlingen zelf-evaluaties te laten maken, kunnen ze zelf hun voortgang vaststellen en het gevoel krijgen dat ze de leiding
over hun eigen leersucces hebben.
Bij self assessment gaan leerlingen zelf na wat ze kennen en kunnen. Ze worden daarin ondersteund door de leraar, die ze
handvatten geeft. Door zichzelf te evalueren, krijgen leerlingen een beter zicht op het proces dat ze doormaken, op hun
sterke punten, of verbeterpunten en op wat nog nodig is om een taak of opdracht tot een goed einde te brengen. Inzicht
in het eigen leerproces is niet alleen van belang voor de verdere (taal)ontwikkeling van de leerlingen, maar het zorgt ook
voor een grotere betrokkenheid bij hun eigen leerproces.
Het werken met rubrics is een effectieve manier om self-assessment in te zetten. Een rubric is een analystische beoordelingsschaal voor bijvoorbeeld een vaardigheid, met meestal aan de linkerzijde een aantal criteria die beoordeeld kunnen
worden. Achter de beoordelingscriteria zijn in leerlingentaal (drie tot vijf) beheersingsniveau’s geformuleerd. Omdat
rubrics niet alleen een checklist met criteria bevatten, maar ook een beschrijving van niveau’s of prestaties geven, zijn ze
geschikt om studenten hun eigen werk te laten beoordelen en hun voortgang te evalueren. De leerlingen krijgen op deze
manier niet alleen inzicht in hun kennis en vaardigheden maar leren ook om te reflecteren wat ze nodig hebben of moeten doen om hun resultaten te verbeteren. De leerling kan daarbij beschrijven waar hij de volgende keer beter op moet
letten en wat al goed ging (Brooke & Andrade, 2013). Dat kan al dan niet mondeling of schriftelijk (op papier of digitaal)
gebeuren.
Voorbeelden van rubrics voor het beoordelen van lees-, spreek-, gespreks- en schrijfvaardigheid zijn ontwikkeld door APS
(APS, 2013). In een rubric staan de beoordelingscriteria en het daarbij behorende gedrag uitgeschreven. Van elke vaardigheid of deelvaardigheid kan een rubric gemaakt worden. APS heeft algemene rubrics ontworpen die telkens weer in te
zetten zijn, maar ook bij een specifieke opdracht kan een docent of methodemaker een rubric opstellen.
De wijze waarop het referinsjeramt Frysk als uitgangspunt wordt gezien voor de visie op taalleren, namelijk meer gericht
op de taaldomeinen (Spreken, Luisteren, Gesprekken, Schrijven en Lezen), heeft belangrijke consequenties voor de evaluatie. Het opbrengstgericht leren vraagt om meer grip voor docenten op de taalontwikkeling van hun leerlingen. Leerlingen zouden zelf beter moeten kunnen begrijpen waar ze staan in hun taalontwikkeling, wat ze kunnen, wat nog niet of
waarom dat zo is. Formatieve evaluatie helpt de docent en de leerling bij het krijgen van Grip op deze zaken. Hierdoor
waren er vernieuwende vormen van evaluatie mogelijk. De volgende ontwerpprincipes zijn gehanteerd voor de methodegebonden evaluaties:
• De methodegebonden evaluaties zijn digitaal en formatief, waarbij de uitkomsten leerlingen en docenten steunen en
sturen in hun leer- en onderwijsproces.
• De evaluatie-uitkomsten worden rechtstreeks opgenomen in een digitaal leerlingvolgsysteem.
• De resultaten van evaluaties van functionele taalactiviteiten in communicatieve contexten worden gerelateerd aan
de domeinen van het referinsjeramt Frysk. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de ERK self/peer-assessment
(zelfevaluatie)-instrumenten zoals die door SLO en APS eerder zijn uitgewerkt.
• Voor het onderdeel taalverzorging (spelling, woordenschat en grammatica) wordt in de methode niet apart getoetst.
De wijze waarop het oefenen hiervan in het adaptieve methodeprogramma (de game Meunstertún) is opgenomen, geeft
docenten en leerlingen genoeg inzicht in waar de leerling staat en wat voor interventies er eventueel nodig zijn. Binnen
Grip kunnen deze onderdelen wel getoetst worden.

Evaluatie als vast onderdeel van Spoar 8
Bovenstaande gemaakte keuzes zijn uitgewerkt tot methodegebonden evaluaties passend bij het lesmateriaal van Spoar
8. Spoar 8 is de methode voor het primair onderwijs en bevat voor de midden- en bovenbouw zelfevaluaties passend bij
de thema’s waaraan wordt gewerkt.
Spoar 8 voor de midden- en bovenbouw is geschikt voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. De methode is opgebouwd uit

53
- 53 -

verschillende thema’s. Elk leerjaar bevat 8 thema’s en elk thema bestaat uit vier lessen. Zo staat er voor elke groep een
jaarprogramma van 32 lessen klaar. De vier lessen van elk thema worden aangeboden volgens een vaste opbouw.
Les 1 is de introductieles, les 2 en 3 zijn de zelfstandige werklessen en les 4 is de les die in het teken staat van de eindopdracht.
De nieuwe eindopdrachten voor de midden- en bovenbouw zijn een belangrijke toevoeging voor Spoar 8. Per thema
(dus per vier lessen) zijn twee eindopdrachten toegevoegd, waarbij op een betekenisvolle manier een de Friese taal
wordt gewerkt: de Tramopdracht en de Treinopdracht. De Tramopdracht is altijd wat eenvoudiger te organiseren dan de
Treinopdracht. Dat wil niet zeggen dat de opdrachten verschillen in moeilijkheid, maar de ene opdracht vraagt om meer
voorbereiding dan de andere.
De Tramopdracht kan vaak binnen de klas worden uitgevoerd, voor de Treinopdracht kunnen de kinderen naar buiten
moeten (of moeten er mensen van buitenaf in de klas komen). De Treinopdracht vraagt daarmee wat meer tijd, maar is tegelijk ook heel betekenisvol omdat het meer naar buiten gericht is. Per thema staan beide opdrachten klaar en de docent
kiest voor een van beiden. In les 4 staat de eindopdracht centraal; de leerlingen voeren hun Tram- of Treinopdracht uit. Ze
hebben daar drie weken naar toegewerkt. In figuur 3 staat een overzicht van een aantal voorbeelden van eindopdrachten.

		

Figuur 3. Voorbeelden van Tram- en Treinopdrachten uit Spoar 8

De methodegebonden evaluaties sluiten naadloos aan bij de Tram- en Treinopdrachten. Nadat de leerlingen in les 4 de
opdracht hebben uitgevoerd, vullen zij de bijbehorende zelfevaluatie in. Zoals eerder beschreven zijn deze zelfevaluaties
gebaseerd op het referinsjeramt Frysk en wordt het als rubric aangeboden aan de leerling. Leerlingen kunnen zichzelf na
een eindopdracht bijvoorbeeld evalueren op het gebied van schrijfvaardigheid en het houden van een presentatie. Het
gaat om 64 zelfevaluaties, voor elke eindopdracht (Tram en Trein) één. Ze kunnen zowel in het Nederlands als in het Fries
worden gemaakt.

Functionaliteiten LVS
Wensen uit het veld
Voorafgaand aan de ontwikkeling van het plan om te komen tot een evaluatiesysteem voor het Frysk heeft een veldraadpleging plaatsgevonden, waarin leraren hebben aangegeven welke wensen zij hebben omtrent het volgen van de
taalontwikkeling Frysk van de leerlingen. Hieruit kwam naar voren dat het leerlingvolgsysteem Frysk over de volgende
functionaliteiten zou moeten beschikken:
• Inzicht geven in de beginsituatie van leerlingen (taalachtergrond)
• Inzicht geven in de taalontwikkeling in relatie tot doelen,
• Mogelijkheid bieden om de ontwikkeling op verschillende taaldomeinen te kunnen volgen
• Inzicht geven in de attitude van leerlingen ten opzichte van het Frysk
• Mogelijkheid bieden om de taalontwikkeling te vergelijken met de resultaten van leerlingen op andere scholen
in Fryslân
• Digitale toetsen en observatie-instrumenten bieden, die diagnostisch gebruikt kunnen worden.
• De resultaten van de evaluatie-instrumenten moeten digitaal geregistreerd
• De ontwikkeling van de leerling moet gemakkelijk gevolgd kunnen worden door leraren, leerlingen en ouders.
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• De mogelijkheid bieden om de gegevens te koppelen aan andere LVS-systemen.
• Het LVS moet enerzijds onafhankelijk van de methode gebruikt kunnen worden, maar ook als module gekoppeld
kunnen worden aan de methode.
• Mogelijkheid bieden om een taalportfolio per leerling bij te houden
• Mogelijkheid bieden om een overdrachtsrapportage te genereren.

Resultaten literatuuronderzoek
In aanvulling op de veldraadpleging is literatuuronderzoek gedaan naar welke functionaliteiten een leerlingvolgsysteem
moet bevatten om een rol te kunnen vervullen bij opbrengstgericht werken. Uit het onderzoek komen vier punten naar
voren die van belang zijn om een LVS in te kunnen zetten om de ontwikkeling van leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen (Oomens et al., 2008; Ledoux et al., 2009; Meijer, Ledoux & Elshof, 2011).
1. Registratie van landelijk genormeerde toetsscores op leerlingniveau;
De toetssystemen met methode-onafhankelijke toetsen verwerken de toetsscores in een schaal/vaardigheidsscore, die
het mogelijk maakt om ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen. De toetsen zijn genormeerd, de resultaten kunnen vergeleken worden met de resultaten in een vergelijkingsgroep, bijvoorbeeld door te werken met een niveauverdeling (Cito), een percentielscore ten opzichte van vergelijkingsgroepen (Cito voor VO) of de score te koppelen aan een
referentieniveau. Meijer e.a. (2011) geven aan dat het van belang is om met betrouwbare gegevens te werken, hetgeen
bijvoorbeeld betekent dat de scores gecalibreerd en genormeerd moeten zijn. Bij een deel van de methode-onafhankelijke toetsen kunnen de resultaten ook uitgesplitst worden naar deelgebieden.
Verschillende administratiesystemen voor het primair onderwijs bieden ook de mogelijkheid om methodetoetsen in te
voeren. Leraren gebruiken deze informatie voor het maken van een foutenanalyse. Zo krijgen leraren in beeld op welk
gebied leerlingen nog (extra) instructie en/of oefening nodig hebben, hetgeen een concrete aanwijzing biedt voor hun
onderwijs.
2. Analyse op leerlingniveau: maken van overzichten van toetsscores van individuele leerlingen inclusief de ontwikkeling in de tijd en de vergelijking met landelijke gemiddelden en de vergelijking tussen vakken/toetsen;
De toetssystemen en de computerprogramma’s voor het basisonderwijs leveren allemaal een rapportage op leerlingniveau, waarin deze aspecten zijn weergegeven. Zo krijgt de leraar in beeld of de leerling op niveau presteert en zich
volgens verwachting ontwikkeld. Een analyse op deelgebieden en een foutenanalyse bij de methodetoetsen geeft inzicht
in aan welke aspecten nog gewerkt moet worden. De systemen bieden minder mogelijkheden voor het analyseren van
methodetoetsen, mede omdat hiervoor vaak normen ontbreken.
3. Analyse op klasniveau: maken van overzichten van klassen inclusief de ontwikkeling in de tijd, de vergelijking
met landelijke gemiddelden en de vergelijking tussen vakken/toetsen;
De toetssystemen en de computerprogramma’s voor het primair onderwijs bieden de mogelijkheid om analyses op klasniveau te maken. Uit het onderzoek van Oomens, Van Aarsen & Hulsen (2012) blijkt dat in het voorgezet onderwijs nog weinig gebruik gemaakt wordt van analyses op klas- en schoolniveau, terwijl dit zinvolle informatie oplevert over de kwaliteit
van het geboden onderwijs. In het basisonderwijs is het al veel gebruikelijker om ook op klasniveau analyses te maken.
4. Analyse op schoolniveau: maken van schooloverzichten inclusief de ontwikkeling in de tijd, de vergelijking met
landelijke gemiddelden, de vergelijking tussen vakken/toetsen, de vergelijking tussen leerjaren, de vergelijking
tussen cohorten en de vergelijking tussen scholen binnen één bestuur.
De toetssystemen en de administratiesystemen voor het basisonderwijs bieden ook mogelijkheden om trendanalyses te
maken op het niveau van de school en het bestuur. Voor analyses op deze niveaus zijn methode-onafhankelijke toetsen
het meest geschikt. In deze analyses staat de kwaliteit van het onderwijs centraal.
Uit onderzoek blijkt verder dat het uitwisselen van gegevens tussen toets- en administratiesystemen en het overdragen
van gegevens van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs het werken met een leerlingvolgsysteem veel gebruiksvriendelijker maakt voor leraren. Leraren willen gegevens niet meerdere keren registreren. De toetssystemen maken het
daarom mogelijk om de resultaten uit te wisselen (o.a. met Dult-koppeling) met administratiesystemen. De administratiesystemen in het primair onderwijs hebben de normeringen van de Cito-toetsen opgenomen in hun systeem, zodat
leerkrachten in de toetsscore in het administratiesysteem kunnen zetten en het programma deze omzet in vaardigheidscore en niveau en bij de analyses de scores afzet tegen de gegevens van de landelijke normgroep en de normen van de
inspectie.
Diataal is op dit moment het enige toetssysteem dat van basisonderwijs doorloopt in het voortgezet onderwijs. Basisscholen zijn wel wettelijk verplicht om bij de overgang naar een andere school een onderwijskundig rapport (OKR) van
elke leerling op te stellen. In dat rapport worden de schoolvorderingen, de werkhouding en leermogelijkheden van de
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leerling beschreven. Hiermee krijgt de nieuwe school, vaak de school voor voortgezet onderwijs, een beeld van de beginsituatie van de leerling. De toetsgegevens van de basisschool kunnen echter niet eenvoudig gekoppeld worden aan de
toetsscores in het voortgezet onderwijs. Hierdoor kan de ontwikkeling van een leerling in basisonderwijs en voortgezet
onderwijs niet als geheel in beeld worden gebracht. Het voortgezet onderwijs kan beter voortbouwen op de ontwikkeling
van leerlingen in het basisonderwijs wanneer ze wel kan beschikken over toetsscores die vergelijkbaar zijn.
Om goed te kunnen werken met een leerlingvolgsysteem blijkt scholing van belang te zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat
leraren niet altijd de competenties hebben om de scores goed te interpreteren en om analyses te maken op de verschillende niveaus. Scholing in het interpreteren van scores en het analyseren van de toetsgegevens zou het gebruik van
toetsresultaten positief kunnen beïnvloeden. De bestaande toets- en administratiesystemen bieden een veelheid van analysemogelijkheden. Meijer e.a. (2011) constateren dat al deze mogelijkheden vaak niet bekend zijn bij leraren en beperkt
gebruikt worden en benoemen dat het bieden van beperkte analysemogelijkheden het gebruiksgemak zouden kunnen
vergroten.

Check belang functionaliteiten
Tijdens een workshop op het symposium ‘Meartalich Underwiis’ op 26 april 2015 is met vier deelnemers, drie uit het primair onderwijs en één uit het voortgezet onderwijs, besproken hoe belangrijk zij de functionaliteiten vinden die voortkomen uit literatuur en eerdere veldraadplegingen. In onderstaande tabel worden de resultaten gepresenteerd. De respondenten konden het belang aangeven op een vijf-puntschaal (1=heel onbelangrijk t/m 5 heel belangrijk). In de kolommen
in de tabel staat per antwoordcategorie hoeveel respondenten het betreffende antwoord hebben gegeven.

Tabel 1. Belang functionaliteiten Leerlingvolgsysteem
Functionaliteiten
1
Registratie en uitwisseling
Hoe?
Digitale registratie
Digitale uitwisseling met
administratiesystemen (ParnasSys/Esis)
Gemakkelijke overdracht gegevens naar
VO
Beperkt aantal mogelijkheden voor
analyse
Presenteren resultaten
Op welk niveau?
Presentatie gegevens op leerlingniveau
Presentatie gegevens op groepsniveau
Presentatie gegevens op schoolniveau
Welke informatie?
Koppelen aan doelen
Ontwikkelingen in de tijd
Vergelijking met Fries gemiddelde,
vergelijkbare leerlingen
Vergelijking tussen jaargroepen

2

Belang aandachtspunten
3

4

5

4
2
1

3

1

1

2

1

1
2

4
2
1

2
2

4
2

2

1

1

1
2

Koppeling ‘methodetoetsen’ en
methode-onafhankelijke toetsen

Het presenteren van resultaten van leerlingen gekoppeld aan doelen wordt erg belangrijk geacht, twee deelnemers aan
de workshop hebben naast de score vijf het belang nog eens onderstreept door er een uitroepteken bij te zetten.
De deelnemers aan de workshop benoemen daarnaast nog de volgende aandachtspunten voor het leerlingvolgsysteem
Frysk:
• Het leerlingvolgsysteem zou moeten beschikken over een taalkaart, waarmee de beginsituatie en de taalachtergrond
van de leerling in beeld wordt gebracht.
• Het zou mooi zijn als het leerlingvolgsysteem ook beschikt over een portfolio/persoonlijke kaart. Het portfolio zou
duidelijk moeten maken welke stof is aangeboden, zodat hierop voortgebouwd kan worden, bijvoorbeeld in de
overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.
• Het leerlingvolgsysteem zou moeten ondersteunen/faciliteren dat leerkrachten gedifferentieerde doelen kan stellen.
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• In het leerlingvolgsysteem zou ook aandacht besteed moeten worden aan de taalhouding/attitude van de leerlingen
ten opzichte van het Frysk.
Om verder te verkennen op welke manier het leerlingvolgsysteem de resultaten op leerlingniveau in beeld moet brengen,
is vervolgens gediscussieerd over de vraag: wat wilt u zien in plaatjes over de resultaten van leerlingen?
Hierbij kwam aan de orde dat de resultaten gekoppeld moeten worden aan de doelen uit het referinsjeramt. Daarnaast
moet het leerlingvolgsysteem volgens de leerkrachten ook in een grafiekje de ontwikkeling van de leerling op meerdere
meetmomenten weergeven ten opzichte van de referentieniveaus A1 tot en met B2. De leerkrachten zouden het prettig
vinden als ze een paar keer per jaar in het leerlingvolgsysteem de resultaten van de leerlingen kunnen vergelijken met de
resultaten van vergelijkbare leerlingen op andere scholen.
De deelnemers aan de workshop noemen verder dat het uitgangspunt bij de keuze voor het bieden van analysemogelijkheden moet zijn; wat doe je als leerkracht met de gegeven informatie? Ze geven aan dat deze leidraad helpt bij het bepalen van de belangrijkste analysemogelijkheden en daarmee bij het voorkomen van het aanleveren van teveel informatie.

Gemaakte keuzes voor LVS op basis van vooronderzoek
Op basis van de veldraadplegingen en het literatuuronderzoek zijn keuzes gemaakt voor het leerlingvolgsysteem Frysk.
Als eerste is er voor gekozen om het LVS zowel de functie van evaluatiesysteem als de functie van registratie- en analysesysteem te geven. De methode-onafhankelijke instrumenten en de methodetoetsen worden aangeboden in het digitale
evaluatiesysteem. De methode-onafhankelijke instrumenten leiden tot genormeerde en betrouwbare resultaten die
tussen meetmomenten vergeleken kunnen worden. In de hoofdstukken over de betreffende instrumenten wordt uitgebreid ingegaan op de betrouwbaarheid en de normering. De methode-onafhankelijke instrumenten kunnen zowel in het
basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs worden afgenomen. Dit maakt het mogelijk om in het voortgezet onderwijs
aan te sluiten bij de resultaten die de leerlingen in het basisonderwijs reeds hebben behaald.
Leerlingen kunnen toetsen digitaal maken, de resultaten van deze toetsen worden dan direct opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast kunnen leraren beoordelingen en observaties registeren in het leerlingvolgsysteem.
Alle resultaten van de leerlingen worden in één resultatentabel weergegeven, in deze tabel wordt ook een groepsgemiddelde gepresenteerd. De resultaten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de niveaus uit het Referinsjeramt foar it Frysk.
In het LVS zullen eerst een beperkt aantal analysemogelijkheden beschikbaar zijn.
Het leerlingvolgsysteem Grip zal verbonden worden met het lesmateriaal voor het primair onderwijs (Spoar 8) en met het
lesmateriaal voor voortgezet onderwijs (Searje 36), maar scholen kunnen ook een aparte licentie nemen voor het leerlingvolgsysteem Grip.

Opbrengsten: beschrijving van het instrumentarium
Het lesaanbod, de lesdoelen per domein (rrF) en de evaluatie-instrumenten zijn allemaal digitaal beschikbaar en aan
elkaar gekoppeld. Hierdoor is een opbrengstgerichte leeromgeving ontstaan waar leerkrachten en kinderen hun leertraject uit kunnen zetten en kunnen volgen. Wanneer een school de methode aanschaft, krijgen ze ook direct toegang tot al
het Grip-materiaal. Hieronder een overzicht van het startscherm, die docenten en/of leerlingen zien wanneer ze inloggen.
Onder de tegels Spoar 8 (ûnderbou en midden-/boppebou) staat het methodemateriaal met de bijbehorende methodegebonden evaluatie-instrumenten. Onder de tegel Grip staan alle methode-onafhankelijke evaluatie-instrumenten.
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Methodetoetsen
De methodetoetsen zijn een vast onderdeel van Spoar 8. Een thema van deze methode bestaat uit 4 lessen. Na de laatste
les staat er een mapje ‘Evaluaasje’ klaar. In deze map zitten de zelfevaluaties (methodegebonden) voor de leerlingen en
de observatie-instrumenten (methode-onafhankelijk) voor de docent.
De methodetoetsen, zelfevaluaties, zijn gebaseerd op de taaldomeinen van het rrF en passen bij de eindopdrachten van
de methode, de Tram- en/of Treinopdracht. Hieronder een voorbeeld van de opbouw van zo’n thema. In dit geval ‘Omjouwing – De buert’, een thema uit de methode Spoar 8 voor groep 8.

Leerlingen kunnen na een eindopdracht van Spoar 8 (Tram- of Treinopdracht) zichzelf bijvoorbeeld evalueren op het
gebied van schrijfvaardigheid of het houden van een presentatie. Bij elke eindopdracht van Spoar 8 is een passende zelfevaluatie, in dit geval over de presentatie die gehouden wordt in het thema ‘Omjouwing – De buert’. In totaal gaat het
om 64 zelfevaluaties; voor de groepen 5 t/m 8, voor elk leerjaar 16 (2 per thema). De zelfevaluaties zijn voor de leerling in
zowel het Fries als het Nederlands beschikbaar.
De leerling ziet een rubrics met een aantal vakjes met zinnen. Bij elke regel kunnen ze kiezen uit drie stellingen. De eerste
stelling geeft aan dat het nog lastig was, de tweede dat het wel aardig ging en de derde zin geeft aan dat het goed is
gegaan. De leerling geeft aan welke zin het beste op hem/haar van toepassing is. Er is geen goed of fout in de evaluatie.
De uitkomsten geven alleen een beeld van waar de kinderen staan in hun beheersing van het Fries. Wat de leerlingen
invullen, wordt bijgehouden in de voortgang en kan door de leerkracht worden bekeken.
De zelfevaluaties voor de leerlingen zijn gekoppeld aan de doelen van het referinsjeramt Frysk. Zo kunnen de leerkracht
en leerling zien aan welke doelen ze middels Spoar 8 hebben gewerkt, of kiezen ze de thema’s op basis van de doelen
waar ze nog aan willen werken.
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Beschrijving van het leerlingvolgsysteem Grip
Informatie over de toetsen
De methodetoetsen en de methode-onafhankelijke instrumenten zijn opgenomen in het digitale leerlingvolgsysteem
Grip. Wanneer de leerkracht heeft ingelogd op Spoar8 ziet hij twee buttons van Grip. Op één button staat Grip-evaluaasjesysteem Frysk. Onder deze knop staat meer informatie over het evaluatiesysteem en over de methode-onafhankelijke
instrumenten die in het systeem zijn opgenomen. Via dit scherm kan de leerkracht ook toetsen klaarzetten voor groepen
leerlingen. Bij elk instrument wordt ook een handleiding getoond.

Toetsresultaten
Op de tweede button van het evaluatiesysteem staat ‘Evaluaasje-resultaten’. Wanneer de leerkracht op deze knop klikt,
krijgt hij een overzicht van de resultaten van alle toetsen en instrumenten die de leerlingen in de groep hebben gemaakt
of ingevuld. Het figuur hieronder laat een voorbeeld zien van de resultatentabel.
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In de eerste kolom staan de resultaten van de Frisiatoets. Per leerling staat het percentage goede antwoorden dat de
leerling heeft gegeven. Dat percentage kan met behulp van onderstaande tabel in een niveau van het referentiekader
Fries (rrF) worden omgezet.
rrF-niveau
Percentage
goed
0-24
25-45

niveau
<A
A1

46-69

A2

70-89

B1

90-100

B1+

rrF-subniveau
Percentage
goed
0-24
25-35
36-45
46-57
58-69
70-79
80-89

subniveau
<A
A1.1
A1.2
A2.1
A2.2
B1.1
B1.2

In de volgende drie kollommen van de resultatentabel staan de resultaten van de toets Begripend Lêzen. Per tekst wordt
gepresenteerd welk percentage vragen de leerling goed heeft beantwoord. Bij beide toetsen geven de kleuren van de
vakjes aan hoe goed een leerling de betreffende toets heeft gemaakt. Wanneer het vakje blauw gekleurd is heeft de
leerling voldoende gescoord, wanneer het vakje rood gekleurd is heeft de leerling minder dan 50% van de vragen goed
beantwoord.
In de vijfde kolom staat welk observatie-instrument is ingevuld voor de leerling. Wanneer de leerkracht op een vakje in
deze kolom klikt krijgt komt in beeld wat de leerkracht heeft geobserveerd. In onderstaande figuur staat een voorbeeld
van een ingevuld formulier voor het onderdeel ‘Mûnling oerlis’. De leerkracht heeft de leerling heeft dit taalaspect twee
keer geobserveerd en kan in één overzicht bekijken of de leerling vooruit is gegaan op de deelaspecten.
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In de laatste kolom van de resultatentabel staat welke methodetoets(en) de leerling heeft gemaakt. In paragraaf 4.1 is
uitgebreid ingegaan op de methodetoetsen in het leerlingvolgsysteem van Grip en hoe de resultaten van deze toetsen
worden weergegeven.
Naast deze resultatentabel met de resultaten van individuele leerlingen is het ook mogelijk om een tabel met de resultaten op groepsniveau te bekijken. Onderstaand figuur is een voorbeeld van een tabel op groepsniveau.

In de tabel met resultaten op groepsniveau staat bij de Frisiatoets en bij de toets Begripend Lêzen het gemiddelde percentage goed beantwoorde vragen. Bij de observatie-instrumenten en bij de methodetoetsen (selsevaluaasje) staat welke
instrumenten gebruikt zijn om de taalontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Discussie en afsluiting
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten en de uitwerking van de methodetoetsen en het digitaal leerlingvolgsysteem voor
het Frysk, Grip, beschreven. Deze twee onderwerpen in één hoofdstuk sluit aan bij de visie van het consortium dat het
evaluatiesysteem Grip heeft ontwikkeld dat lesmateriaal en evaluatie met elkaar verbonden moeten zijn om optimaal te
kunnen bijdragen aan de opbrengstgerichte taalontwikkeling van leerlingen. Het digitale leerlingvolgsysteem Frysk is geïntegreerd in het lesmateriaal voor zowel primair onderwijs (Spoar 8) als voortgezet onderwijs (Searje 36). Scholen die een
abonnement nemen op het digitale lesmateriaal, krijgen het evaluatiesysteem Grip er bij. Scholen die ander lesmateriaal
willen gebruiken, kunnen ook los een abonnement afsluiten voor het evaluatiesysteem.
De methodetoetsen die voor Spoar 8 zijn ontwikkeld hebben de vorm van zelfevaluatie. Er is voor zelfevaluatie gekozen
om formatief werken te ondersteunen en het eigenaarschap van leerlingen bij hun leerproces te ondersteunen. In totaal
zijn er voor de groepen 5 tot en met 8 64 zelfevaluaties ontwikkeld, die aansluiten bij de eindopdrachten die de afsluiting
vormen van het thema waaraan gewerkt is. De zelfevaluaties zijn gebaseerd zijn op de taaldomeinen van het referinsjeramt Frysk en de niveaus binnen elk domein. De zelfevaluaties hebben de vorm van rubrics. Een rubric is een beoordelingsschaal met aantal criteria die beoordeeld kunnen worden. Achter de beoordelingscriteria zijn in leerlingentaal drie
beheersingsniveaus geformuleerd. De checklist met criteria en de beschrijving van niveaus van presteren ondersteunen
leerlingen bij het beoordelen van hun eigen werk en het evalueren van hun voortgang. De leerlingen krijgen daardoor
niet alleen inzicht in hun kennis en vaardigheden maar leren ook om te reflecteren wat ze nodig hebben of moeten doen
om hun resultaten te verbeteren. Voor een meer objectieve beoordeling kan de leerkracht ook gebruik maken van de
observatie-instrumenten in het leerlingvolgsysteem.
De methodetoetsen vormen een onderdeel van het digitale leerlingvolgsysteem Grip. Het systeem bevat daarnaast de digitale methode-onafhankelijke toetsen die in andere hoofdstukken in deze bundel uitgebreid worden beschreven. Leraren
in het primair en voortgezet onderwijs kunnen in het LVS Grip de evaluatie-instrumenten klaarzetten voor de leerlingen,
de leerlingen kunnen de instrumenten digitaal invullen, de Frisiatoetsen en de toets Begripend Lêzen worden automatisch
nagekeken en alle resultaten worden gezamenlijk in één resultatentabel getoond. Het leerlingvolgsysteem Grip biedt
scholen in Fryslân daarmee volop mogelijkheden om op moderne en gemakkelijke wijze de taalontwikkeling van hun
leerlingen te volgen. Het is nu van belang om scholen te ondersteunen bij het implementeren van het evaluatiesysteem in
relatie tot het lesmateriaal. In het hoofdstuk over meertalig taalbeleid wordt nader ingegaan op de implementatie.
Het evaluatiesysteem Grip vormt een mooie basis om de taalontwikkeling Frysk van leerlingen in basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs te volgen. Er zijn echter aspecten waarop het systeem versterkt zou kunnen en moeten worden. Zo
bevat Grip nog geen methodetoetsen voor groep 3 en 4, omdat voor deze groepen het lesmateriaal ook nog vernieuwd
moet worden. Het zou mooi zijn als Grip een evaluatie-systeem zou worden dat volledig dekkend is voor alle vormen van
onderwijs waarin aandacht is voor de taalontwikkeling Frysk.
Grip kan zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs gebruikt worden. Dit biedt mooie kansen om de
taalontwikkeling Frysk in een doorgaande lijn te monitoren en te ondersteunen. De overdracht van de gegevens van
primair naar voortgezet onderwijs moet echter nog worden vormgegeven.

61
- 61 -

De resultatentabellen in Grip geven een totaaloverzicht, maar de inzichtelijkheid van de gegevens zou nog verder verbeterd moeten worden. Het zou mooi zijn als de resultaten ook voor leerlingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hierbij
zijn het versterken van de verbinding met het referinsjeramt Frysk en het lesmateriaal belangrijke aandachtspunten. Daarmee worden leraren en leerlingen in staat gesteld om de taalontwikkeling goed te analyseren en passende vervolgstappen te kiezen. Het taalportfolio is ondersteunend bij het volgen van de taalontwikkeling van leerlingen. Om deze functie
nog te versterken zou het taalportfolio aangevuld moeten worden met opdrachten en reflectiemomenten. Daarnaast zou
het taalportfolio ook een taalkaart van de leerling moeten bevatten, waarmee de taalachtergrond en het taalgebruik van
de leerling wordt vastgelegd. Deze informatie kan de leraar ondersteunen bij het selecteren van het juiste onderwijsaanbod.
Tot slot zou het mooi zijn als het leerlingvolgsysteem Grip ook de resultaten van andere digitale lesmaterialen Frysk, zoals
de Brief foar de Kening, kan laten zien in de resultatentabel. Dit maakt het nog gemakkelijker voor leraren om de
taalontwikkeling Frysk van de leerlingen te monitoren.
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Grip op meertalig taalbeleid
drs. Ferdau Terpstra en dr. Albert Walsweer
(Cedin & NHL Hogeschool)
Inleiding
De komst van het toets- en evaluatiesysteem Grip en de nieuwe methode voor Fries (Spoar 8 voor het PO, en Searje 36
voor het VO) maken dat het een goed moment is om het meertalig taalbeleid op scholen te herijken en te herschrijven.
In het kader van het thema van deze bundel wordt in dit artikel ingezoomd op de rol van het toets- en evaluatiesysteem
Grip bij het ontwikkelen, implementeren en monitoren van het (meertalig) taalbeleid op scholen in de provincie Fryslân.
Het zal duidelijk worden dat we enerzijds ‘toetsen’ niet in het hart van het taalonderwijs willen plaatsen, maar dat anderzijds goed taalbeleid en effectief taalonderwijs niet zonder een goed functionerend leerlingvolgsysteem kunnen.
We richten ons in dit artikel vooral op de taalcoördinator, want hij/zij is de spin in het (curriculaire) web van het taalonderwijs. Taalcoördinatoren hebben een voortrekkersrol binnen het team bij het vormgeven van goed meertalig onderwijs.
De taalcoördinator creëert draagvlak, formuleert het taalbeleid, geeft leiding aan de uitvoering van het beleid en speelt
een cruciale rol in het monitoren en evalueren van het taalonderwijs en het taalbeleid. Zo wordt er onder leiding van de
taalcoördinator voortdurend gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het taalonderwijs1.
Dit artikel bepleit dat scholen op basis van een eigen, heldere visie op meertaligheid zelf keuzes moeten maken wat
betreft doelen, inhoud én de wijze van toetsing van het taalonderwijs. Elke school in Fryslân heeft zijn eigen specifieke
situatie. Die situaties zijn zeer gevarieerd. Er zijn bijvoorbeeld scholen waar geen enkele leerling (en/of leerkracht) het
Fries als moedertaal heeft, maar ook scholen waar bijna alle leerlingen en leerkrachten Friestalig zijn. Al deze scholen
zullen een eigen visie op het belang, de vorm en het mogelijke effect van meertalig onderwijs hebben. Wat de visie van
een school ook is, de kwaliteit van het meertalige onderwijs zal altijd minimaal voldoende moeten zijn. Taalbeleid is het
instrument om de ambitie en de werkwijze met betrekking tot het meertalige taalonderwijs vast te leggen en is primair
gericht op de optimale taal/talenontwikkeling van de leerlingen. Een toets- en evaluatiesysteem dat zich richt op een zo
breed mogelijke taalontwikkeling is daarbij onmisbaar.
Dit artikel is verdeeld in twee delen. Deel 1 beschrijft de rol van de taalcoördinator bij het uitvoeren van taalbeleid. In dit
deel wordt ook aandacht besteed aan Taalplan Frysk. In deel 2 wordt ingegaan op de vraag hoe scholen tot meertalig
taalbeleid kunnen komen en wat daarbij mogelijke belangrijke afwegingen zijn.

Deel 1: Taalbeleid in meertalig Fryslân
Sinds 2001 worden er in Fryslân taalcoördinatoren opgeleid. De opleiding steunt op drie pijlers, die ook de belangrijkste
elementen vormen van de taak van de taalcoördinator. Ten eerste staat natuurlijk de inhoud van het taalonderwijs zelf
centraal. De taalcoördinator houdt zich bezig met de kwaliteit van het taalonderwijs en moet daar het nodige van weten.
Voor het onderwijs in de provincie Fryslân betekent dit dat de taalcoördinator een inhoudelijk expert is op het gebied van
de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, in de meertalige context waarin dat onderwijs wordt gegeven.
Ten tweede is de taalcoördinator een vraagbaak en een stimulator voor de rest van het team. De taalcoördinator is een
inhoudelijk leider (De Roos, 2014) die het team enthousiast maakt voor de verschillende aspecten van het taalonderwijs
en die de leerkracht voor de groep desgewenst begeleidt bij het verder verbeteren van dat taalonderwijs.
Tenslotte moet de taalcoördinator erop toezien dat het taalonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd en
dat veranderingen planmatig verlopen. Een taalbeleidsplan is daarvoor het aangewezen instrument.

Visies op taalonderwijs en meertalig onderwijs
In Fryslân gaat het eigenlijk niet om taalonderwijs, maar om talen(!)onderwijs. Het taalbeleid zou gericht moeten zijn op
alle talen die rondom het kind en in het onderwijs een rol spelen.
Onder invloed van het opbrengstgerichte werken van de laatste jaren zien we in de praktijk van het basis- en voortgezet
onderwijs momenteel veel voorbeelden van wat je thematisch cursorisch taalonderwijs kunt noemen. In het taalonderwijs staan dan vooral de deelvaardigheden centraal, zoals spelling en grammatica, technisch lezen, begrijpend lezen, de
woordenschat et cetera. Die deelvaardigheden worden afzonderlijk van elkaar aangeboden en getoetst. In praktijk leidt
deze visie vaak tot onderwijs dat nogal instructief van aard is en waarbij de methode (een vast aanbod) en de toetsen als
uitgangspunt van het handelen in de groep dienen. In de meertalige setting betekent het vaak dat de talen strikt gescheiden van elkaar worden aangeboden en aangeleerd.
Er zijn ook andere visies op taalonderwijs, zoals bijvoorbeeld het interactieve taalonderwijs. Eind jaren negentig werd
deze visie door het Expertise Centrum Nederlands (Verhoeven & Aarnoutse, 2000) geintroduceerd. Leerlingen verwerven
de taal door sociaal, betekenisvol en strategisch te leren. Het kind leert de taal door de taal te gebruiken. Door met de
1

Zie voor meer informatie: www.taalcoordinator.nl
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leerkracht en met andere leerlingen te denken, te overleggen, te lezen en te schrijven, krijgen leerlingen steeds meer
greep op de taal (op de talen). Dit type taalonderwijs is niet meer instructief, maar vooral dialogisch van aard. Binnen
deze visie overheersen werkvormen waarin leerlingen moeten gaan overleggen, lezen en schrijven over onderwerpen
waar ze zelf in geinteresseerd zijn.
In de meertalige context zullen talen veel meer door elkaar en geintegreerd aangeboden en gebruikt worden. Uitgangspunten als translanguaging (zie bijvoorbeeld Garcia, 2009) en Content and Language Integrated Learning (CLIL) zijn
mogelijke vormen voor dat geintegreerd meertalig onderwijs.
In aanvulling op de visie van interactief taalonderwijs is momenteel veel aandacht voor het gebruik van ‘taal in de andere
vakken’ en voor de zogenaamde ‘genredidactiek’.
Bij taal in de vakken staat taal niet zozeer als doel centraal, maar is het een middel om te leren, een middel om inzicht te
krijgen in een bepaald onderwerp. Door de taal te gebruiken en er bewust bij stil te staan verwerven de leerlingen echter
niet alleen de kennis, maar ook de taal. Je slaat dus twee vliegen in een klap.
Binnen de genredidactiek staat het functioneel gebruik van teksten centraal. Leerlingen leren de taal door te werken met
en aan verschillende soorten teksten: ervaringteksten, spannende (fantasie) verhalen, instructies, historische teksten et
cetera (zie bijvoorbeeld Van Norden, 2014).
In discussies over meertalig onderwijs zien we dat veel scholen veelal nog uitgaan van een eentalig perspectief. Dat wil
zeggen dat iedere taal afzonderlijk wordt aangeleerd. De taal is statisch.
Met name in de (onderzoeks)literatuur wordt echter al langer uitgegaan van een zogenaamd meertalig perspectief. Een
meertalig persoon heeft niet de beschikking over twee afzonderlijk van elkaar functionerende taalsystemen, maar heeft
de beschikking over een repertoire waarbij de verschillende talen in verschillende situaties kunnen worden gebruikt.
Binnen dat meertalig perspectief past het om meer ruimte en aandacht te hebben voor de taalachtergrond van leerlingen. Een leerling die de ruimte krijgt om in bepaalde situaties de moedertaal te gebruiken, of juist wordt gevraagd om
iets te verwoorden in de ‘andere’ taal, zal leren wat het betekent om te kunnen en mogen putten uit de rijkdom van een
meertalig repertoire.
De consequentie voor het onderwijs is dat in de meertalige schoolpraktijk de talen niet per se strikt gescheiden van elkaar
moeten worden gebruikt. Het vak Nederlands staat niet apart van het vak Fries, en de voertaal bij een zaakvak hoeft dus
ook niet altijd dezelfde (lees Nederlands) te zijn.

Taalplan Frysk
Bron: http://www.fryslan.frl/3306/taalplan-frysk-beleidsregel-voor-het-verkrijgen-van-een-partiele-ontheffing-voor-hetvak-fries/
In augustus 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de bevoegdheid van het Rijk gekregen om
partiële ontheffing te verlenen voor het geven van het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Dat houdt in dat
Gedeputeerde Staten nu, naast een volledige ontheffing (zoals dat in het verleden in uitzonderlijke gevallen verleend is,
aan bijvoorbeeld de scholen op de Waddeneilanden), ook gedeeltelijke ontheffing voor het vak Fries kunnen geven wat
recht doet aan de wijze waarop het Fries in de praktijk onderwezen wordt op elke individuele school. Hierdoor wordt
ook het formuleren en ondersteunen van ambities op het gebied van het vak Fries beter mogelijk. De eventueel eerder
verleende ontheffingen komen te vervallen en zullen opnieuw moeten worden vastgesteld. Onder de naam Taalplan
Frysk worden alle scholen in Fryslân bezocht door de speciaal hiervoor aangestelde onderwijskundigen. Er wordt objectief in kaart gebracht wat de school precies aan het Fries doet, voor welke mate van ontheffing een aanvraag ingediend
kan worden en welke ambities de school heeft.
Uitgangspunt bij het Taalplan Frysk is dat de partiële ontheffing een tijdelijke maatregel is binnen een groeimodel. Er
wordt naar gestreefd dat scholen in het Friese taalgebied, waar het Fries de dagelijkse omgangstaal is, elke vier jaar
minder ontheffing nodig hebben. Daarom worden de ambities van de school ook in de aanvraag meegenomen.
Er zijn verschillende ontheffingsprofielen ingericht, die gebaseerd zijn op de verschillende kerndoelen voor het Fries die
in respectievelijk de WPO en WVO beschreven zijn.
Al eerder is aangegeven dat de meertalige situatie op iedere school in Fryslân tot op zekere hoogte uniek is. Op basis van de eerste analyses van de verzamelde data binnen het onderzoek Taalplan Frysk, wordt die variatie ondermeer
veroorzaakt door (1) verschillen wat betreft de taalachtergrond van de leerlingen. Voor sommige leerlingen is het Fries de
moedertaal, voor anderen de tweede taal en voor sommigen zelfs een vreemde taal. De toevallige samenstelling van een
groep leerlingen in een klas bepaalt voor een groot gedeelte op welke wijze er aandacht aan de verschillende talen moet
worden besteed. (2) Ook de taalachtergrond van leerkrachten verschilt van school tot school. Er zijn klassen waar meer
dan de helft van de leerlingen van huis uit Friestalig zijn, terwijl de (fulltime) leerkracht het Fries alleen passief beheerst.
We komen er momenteel ook achter dat er heel veel onduidelijkheid heerst over wanneer een leerkracht nu wel of niet
bevoegd is voor het geven van het vak Fries. (3) Tenslotte verschillen de scholen wat betreft de ambitie t.a.v. het meerta-
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lig onderwijs. Er zijn scholen die het Fries als een integraal onderdeel zien van het onderwijs en die zich hebben ontwikkeld als een Trijetalige Skoalle2 (3TS), maar er zijn ook scholen die het Fries een marginale rol toekennen, omdat ze alles
willen inzetten op het Nederlands.
Taalplan Frysk zet scholen opnieuw aan het denken over hun visie en ambities als het gaat om meertaligheid en specifiek over het Fries3. Taalplan Frysk zal er toe leiden dat alle scholen in Fryslân vanaf 1 januari 2018 een taalprofiel krijgen
toegekend. Het profiel geeft inzicht in de huidige stand van zaken, maar ook de ambitie van de school wordt vastgelegd. Op basis van het taalprofiel kan eventueel partiele ontheffing worden verleend voor bepaalde onderdelen van het
vak Frysk. De financiële ondersteuning die scholen van de provincie ontvangen, de zogenaamde MIF-gelden, zullen aan
het profiel worden gekoppeld. Scholen die geen ontheffing nodig hebben krijgen dan meer vergoeding dan scholen met
ontheffing. Ook scholen met een duidelijke ambitie zullen in de toekomst wellicht op een hogere vergoeding kunnen
rekenen.
De Inspectie beraadt zich momenteel op de wijze waarop ze de taalprofielen zullen meenemen in het (nieuwe) kwaliteitskader. We raden scholen aan het Taalplan Frysk toe te voegen aan het taalbeleidsplan en er in het schoolplan naar te
verwijzen.

Deel 2: Toetsen & taalbeleid
Alleen al in dit schooljaar (2016/2017) gaan er naar schatting meer dan 100 basisscholen starten met de nieuwe methode
Spoar 8 en zullen veel scholen voor PO en VO de eerste ervaringen opdoen met de evaluatie-instrumenten van Grip. In
het tweede deel van dit artikel bieden we handvatten voor scholen om het meertalig taalbeleid opnieuw te bespreken en
vast te stellen in het team.
Taalbeleid is een onmisbaar document om de koers te bepalen en om die koers te houden in de vele mogelijkheden die
het meertalig onderwijs te bieden heeft. In het taalbeleid beschrijft een school op welke manier het meertalig onderwijs
vorm krijgt, waarom de school dat zo doet en welke plannen er zijn om de werkwijze te veranderen of te verbeteren.
Toetsen spelen vervolgens een belangrijke rol bij het monitoren en evalueren van het taalbeleid. In die zin zijn toetsresultaten dus niet alleen bedoeld om de ontwikkeling van individuele leerlingen te volgen, maar ze vormen ook een belangrijke basis voor het bepalen van wat er heeft gewerkt en wat (nog) niet. Tot voor kort ontbrak het aan dergelijke gevalideerde gegevens voor het (vak) Frysk, maar vanaf augustus 2016 kunnen scholen gebruik gaan maken van de gegevens
die door het afnemen van de Grip-toetsen worden gegenereerd.
Het komt maar zelden voor dat een school of taalcoördinator enthousiast wordt van het vooruitzicht om aan de slag te
gaan met het opstellen van taalbeleid. Toch is het formuleren van en het uitvoering geven aan goed taalbeleid een hele
uitdaging. In het cyclische proces, dat meestal vier jaar duurt, moeten vele beslissingen worden genomen. De taalcoördinator maakt een analyse van de kwaliteit van het taalonderwijs, gaat in gesprek met het team over de visie en de wensen,
en langzaam maar zeker krijgt het taalbeleid vorm in de klas. Er worden afspraken gemaakt, roosters opgesteld, materialen aangeschaft en werkwijzen geïmplementeerd. Die gesprekken zouden ook niet alleen moeten gaan over de taal als
vak (Nederlands, Engels en Frysk), maar ook over hoe die talen worden gebruikt bij andere vakken. Het taalbeleid is het
onderwijskundig ontwerp van het meertalig onderwijs op een specifieke school.
Na de beleidsperiode (van vier jaar), óf wanneer zich in de buitenwereld veranderingen voordoen (bijvoorbeeld nieuwe
kennis, nieuwe lesmogelijkheden, nieuw provinciaal of landelijk beleid), dan is het weer tijd om het gesprek met elkaar
aan te gaan over de vorm van het onderwijs. Een dergelijke verandering heeft zich nu aangediend met o.a. Spoar 8,
Searje 36, Grip en Taalplan Frysk. De vraag is dus hoe een taalcoördinator deze veranderingen aangrijpt om als team in
gesprek te gaan over de nieuwe mogelijkheden.

2

http://sintrummeartaligens.nl/

3

www.taalplan.frl
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Het curriculaire spinnenweb
Om het gesprek over meertalig onderwijs en de vraagstukken die zich daarbinnen voordoen overzichtelijk te
houden, kan het curriculaire spinnenweb als model en
leidraad worden gebruikt.
In het curriculair spinnenweb (zie fig. 1) wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen van belang zijn voor het
uitvoeren van het taalbeleid. Die onderdelen hangen
onderling nauw samen, waarbij de visie in het hart van
het taalbeleid staat. Een belangrijk uitgangspunt van
deze curriculumtheorie is dat een school aan alle onderdelen moet werken. Alle onderdelen moeten onderling
afgestemd zijn.
Hoge ambities gaan bijvoorbeeld niet samen met een
magere tijdsinvestering, of een aanbod vol hiaten.
Wanneer een school overgaat tot het aanschaffen van Spoar 8 of Searje 36, dan heeft dit niet alleen consequenties voor
het onderdeel bronnen en materialen, maar ook alle andere onderdelen van het web ondergaan een verandering en moeten opnieuw moeten worden herijkt en vastgelegd.
Het spinnenweb ligt ook ten grondslag aan de andere nieuwe producten die voor het Friese onderwijs zijn ontwikkeld.
Het referinsjeramt Frysk (rrf) maakt het niveau van taalbeheersing van het Frysk zichtbaar voor de leerling en de leerkracht, en is gebruikt als grondslag voor de ontwikkeling van de nieuwe methode en voor het toets- en evaluaasjesysteem
Grip. Het rrf is een verdere concretisering van de onderdelen ‘leerdoelen’ en ‘leerinhoud’ en het (eventuele) gebruik van
de instrumenten van Grip geeft inzicht in het onderdeel ‘toetsing’.
De relatie tussen belangrijke vraagstukken als waarheen en wat leren onze leerlingen? (‘leerdoelen’ en ‘leerinhouden’),
waarmee leren onze leerlingen? (‘bronnen & materialen’) en hoe wordt dat getoetst? (‘toetsing’) lijkt logisch. Scholen
moeten zich echter wel realiseren dat in het centrum van deze driehoeksrelatie ‘de visie’ staat. Dat betekent dat het gebruik van de methode, van toetsen, maar ook alle beslissingen die voortkomen uit kwesties ten aanzien van ‘groeperingsvormen’ (bijvoorbeeld over samenwerkend leren), de mogelijkheden van de digitale ‘leeromgeving’ en de didactiek (gaan
we voor instructief of juist dialogisch onderwijs?) voortkomen uit de visie van de school op meertalig onderwijs.

Hulpmiddelen en ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van taalbeleid
Het herijken van het meertalig onderwijs begint bij het in kaart brengen van hoe het nu is. Daarbij is het essentieel dat de
huidige situatie tegen het licht van de nieuwe kennis, inzichten en mogelijkheden wordt gehouden. Het is de taak van de
taalcoördinator om het team hierover voor te lichten en ze mee te nemen in de ontwikkelingen.
Om het gesprek over de huidige situatie en de beoordeling van die situatie op kwaliteit te ondersteunen is een instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op het curriculaire spinnenweb. Op deze placemat (fig. 2) staan de (beleids)onderdelen
van het spinnenweb genoemd, met daarachter steeds een korte beschrijving van de achterliggende theorie, mogelijke
richtlijnen en/of kwaliteitseisen.
De school kan vervolgens aan de hand van een aantal vragen een analyse maken van de stand van zaken en de gewenste
richting. De placemat is een handig en overzichtelijk hulpmiddel bij het krijgen van inzicht in de vraag wat (voor deze
school) op orde is en wat nog aandacht verdient.
De achterkant van de placemat is een leidraad om het huidige meertalige leerstofaanbod te inventariseren. Het aanbod
wordt geanalyseerd voor de vijf domeinen van taal die door het referinsjeramt Frysk worden onderscheiden, namelijk
gesprekken, spreken, luisteren, lezen en schrijven. De doelen die daarbij door de school worden nagestreefd kunnen per
vaardigheid verschillen, bijvoorbeeld wanneer een school rekening wil houden met de verschillende taalachtergronden
van de leerlingen. Voor leerlingen die van huis uit Friestalig zijn, worden de einddoelen wellicht gericht op het actief
gebruiken van de taal (zowel mondeling als schriftelijk), terwijl voor de andere leerlingen vooral de passieve beheersing
centraal staat.
Het moge duidelijk zijn dat scholen, binnen de kaders van het provinciaal beleid (Taalplan Frysk) zelf keuzes maken op basis van de visie en/of op basis van eigenschappen van de doelgroep. De achterkant van de placemat houdt ook rekening
met scholen die het meertalig onderwijs geïntegreerd willen aanbieden, dus die het gebruik van de talen een plek willen
geven in andere vakken. Na een eerste inventarisatie is het belangrijk de uitkomsten te beoordelen op kwaliteit. Het team
moet zichzelf vragen stellen als: is het aanbod nog up to date, past het (nog steeds) bij de belevingswereld van onze
leerlingen, is er wel sprake van een doorgaande lijn of zijn er hiaten, past het aanbod bij onze (nieuwe) visie, kunnen we
kinderen voldoende uitdagen, etc.?
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Tenslotte moet het team zichzelf de vraag stellen of dit aanbod leidt tot de (nieuw) gestelde doelen? Om dit te kunnen
beoordelen kan dus gebruik worden gemaakt van het toets- en evaluatiesysteem Grip. Grip bevat meerdere toetsen en
observatiemogelijkheden. De school kan kiezen wat het wil gebruiken. Ook die keuze hangt af van de visie en van de
doelen die de school geformuleerd heeft.
Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om wat het taalbeleid teweegbrengt in de klas. Na het in kaart brengen van de
beginsituatie, het formuleren van een visie en het vastleggen van de afspraken is het natuurlijk van belang dat het meertalig onderwijs zichtbaar wordt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het taalbeleid van een school is bedoeld als leidraad
voor het handelen in de klas en helpt de taalcoördinator bij het monitoren van de uitgezette acties.
Uit bovenstaande beschrijving wordt duidelijk dat de scholen vanaf augustus 2016 niet alleen de beschikking hebben
gekregen over een nieuwe methode en een nieuw evaluatiesysteem, maar dat er ook instrumenten zijn ontwikkeld die de
school helpen om meertalig taalbeleid te formuleren. Daarnaast kunnen taalcoördinatoren, directeuren en leerkrachten
rekenen op steun van de verschillende instellingen in de provincie. Via netwerkbijeenkomsten, conferenties, studiemiddagen en gratis seminars wordt het gehele onderwijsveld geïnformeerd en bijgepraat. Ook zijn er diverse mogelijkheden
om gebruik te maken van ondersteuning, advies en scholing vanuit NHL Hogeschool, Cedin en AFUK.
In het kader van dit artikel wijzen we er onder meer op dat leerkrachten een (Post-hbo) opleiding kunnen volgen tot taalcoördinator (NHL Hogeschool/ECNO) en dat er overal in de provincie actieve netwerken van taalcoördinatoren zijn waarin
aan de hand van vragen uit de eigen praktijk het taalonderwijs wordt besproken en verdiept.
Tot slot presenteren we in onderstaand overzicht de werkwijze die Cedin hanteert bij de implementatie van goed meertalig onderwijs. Deze werkwijze sluit nauw aan bij de inhoud van dit hoofdstuk.
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Strategie bij het implementeren van meertalig onderwijs door Cedin
Vraagstuk 1: De visie op meertalig onderwijs en de rol van het Frysk?
• Persoonlijke visie. De persoonlijke visie bepaalt mede hoe een leerkracht tegenover meertaligheid en het Frysk 		
staat en heeft effect op de vormgeving van het onderwijs in de eigen groep.
• De gemeenschappelijke visie. De visie van het team vormt de basis voor alle keuzes die in het curriculum Frysk &
Meertaligheid gemaakt gaan worden.
Vraagstuk 2: Welke ambities worden nagestreefd (o.a. in relatie tot Taalplan Frysk)?
• Wat zijn de doelen van het meertalige curriculum?
• Wat moeten leerlingen laten zien aan taalvaardigheid. Met behulp van het rrF kunnen bijvoorbeeld de einddoelen
groep 8 worden vastgesteld.
• Voor leerkrachten is het prettig om tussendoelen te hebben waar zij op kunnen sturen. Hiervoor kan vertrouwd
worden op de methode of m.b.v. het rrF worden tussendoelen vastgesteld. Het team kiest zijn eigen kapstokken.
Vraagstuk 3: Hoe wordt de onderwijsinhoud afgestemd op de visie en de doelen?
• Het is niet altijd vanzelfsprekend (of mogelijk) om de methode te volgen. Soms vraagt de ene visie om keuzes in
de methode of om aanvullingen. Dus wat vraagt de geformuleerde visie en ambities van het leerstofaanbod, de 		
leeromgeving, van leerkrachtvaardigheden en –kennis, van differentiatie, etc.?
Vraagstuk 4: Hoe voeren we het taalbeleid uit in de klas?
• Tijdens de uitvoering is het effectief om met elkaar ervaringen te delen en feedback te krijgen. Dit kan intern
georganiseerd worden, maar ook met ondersteuning van externe adviseurs.
Vraagstuk 5: Hoe evalueren en monitoren we de kwaliteit van het meertalig onderwijs?
• Binnen kwaliteitsbeleid is het interessant om m.b.v. evalueren en monitoren vast te stellen of het gelukt is om de
taalvaardigheid van leerlingen te ontwikkelen en of het aanbod dus effectief is geweest.
• Binnen GRIP worden verschillende toetsen aangeboden. Afhankelijk van de ambities en de visie worden alle of 		
enkele toetsen/observaties ingezet.
Vraagstuk 6: Hoe bepalen we het vervolg na de afname van de toetsen?
• Analyse van de toets-resultaten en observaties geeft informatie over wat geleerd is en wat herhaald moet worden.
Of verdieping kan plaatsvinden, of over gegaan kan worden naar de volgende stap.
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Dit boek gaat over het Grip-project ‘Evaluaasjesysteem Frysk’
(2014-2016). Het is de wetenschappelijke verantwoording van
de opzet, keuzes, uitwerkingen en analyses van de verschillende
observatie- en toetsinstrumenten Frysk voor basis- en
voortgezet onderwijs.

Evaluaasjesysteem Frysk

Wêr hast it wei?

Deze bundeling van artikelen biedt verdiepingsinzicht over
de verschillende deelprojecten en de waardevolle toepassing
ervan in het onderwijs, bedoeld voor leerkrachten en docenten, schoolbesturen en beleidsmakers, inspectie en overheden:
provinsje Fryslân en ministerie van OCW.
Het Grip-project markeert een stap in de ontwikkeling van het
Frysk als vak. Met de valide en betrouwbare observatie- en
toetsinstrumenten krijgen de scholen en de inspectie, maar
vooral de leerlingen en hun ouders goed inzicht in het niveau
van taalbeheersing Frysk. Door de koppeling aan het Europees
Referentiekader wordt de vergelijking met Nederlands en
Engels mogelijk. Hierdoor kunnen de resultaten van het
geïntegreerd meertalig onderwijs goed gepresenteerd en
vergeleken worden.
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