
 

 

 

Taalniveaus Arabisch 

volgens het Europees Referentiekader; 
 
Een onderzoek naar het opnemen van ontbrekende descriptoren in het 

centraal examen leesvaardigheid Arabisch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterthesis onderwijskunde 

Universiteit Utrecht 
 

 

 

Datum: februari 2009 

Auteur: Wouter Toonen (3084868) 

Begeleider/eerste beoordelaar: Frans Prins 

   Tweede beoordelaar: Liesbeth Baartman 

Opdrachtgever: Cito Arnhem 

 



 
 

1

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 1 
Voorwoord ................................................................................................................................. 3 
Samenvatting.............................................................................................................................. 4 
Inleiding ..................................................................................................................................... 5 
Theoretisch kader ....................................................................................................................... 7 

Introductie .............................................................................................................................. 7 
Het vaststellen van de norm ................................................................................................... 7 
Kwaliteit van examens ........................................................................................................... 9 
Psychometrische analyse...................................................................................................... 10 
De Arabische taal ................................................................................................................. 12 
Arabisch in het Nederlandse onderwijs................................................................................ 13 
Opbouw van examens .......................................................................................................... 14 
Het Europees Referentiekader (ERK) .................................................................................. 16 
Niveaus van het ERK ........................................................................................................... 17 
Taalprofielen ........................................................................................................................ 19 
Opbouw en structuur van Taalprofielen............................................................................... 19 
Koppelingsonderzoeken ....................................................................................................... 21 
Koppelingsprocedure ........................................................................................................... 22 

Familiarisatie ................................................................................................................... 23 
Inhoudelijke specificatie................................................................................................... 23 
Standard setting................................................................................................................ 24 
Empirische validatie......................................................................................................... 25 

Conclusies koppelingsonderzoek ......................................................................................... 26 
Methoden.................................................................................................................................. 28 

Steekproef............................................................................................................................. 28 
Ontwikkeling  proeftoetsen .................................................................................................. 29 
Afname ................................................................................................................................. 31 
Standard setting .................................................................................................................... 31 
Proeftoetsen.......................................................................................................................... 32 
Mening leerlingen over teksten en vragen ........................................................................... 33 
Inschatting ERK-niveau door beoordelaars ......................................................................... 34 

Resultaten ................................................................................................................................. 34 
Proeftoetsen/toetsscores ....................................................................................................... 34 
Moeilijkheidsgraad van de vragen ....................................................................................... 36 
Vergelijking totaalscores per taalniveau .............................................................................. 38 
Vergelijking totaalscores per descriptor............................................................................... 40 
Vragenlijst leerlingen ........................................................................................................... 41 
Vergelijking oordelen per taalniveau ................................................................................... 42 
Vergelijking oordelen per descriptor.................................................................................... 44 
Standaardbepaling ................................................................................................................ 45 

Discussie................................................................................................................................... 50 
Beperkingen van het onderzoek ........................................................................................... 55 
Mogelijkheden voor vervolgonderzoek ............................................................................... 56 

Conclusies ................................................................................................................................ 56 
Literatuurlijst ............................................................................................................................ 58 
Bijlage 1: Examenprogramma Frans, Duits, Spaans, Arabisch GL/TL 2009 .......................... 62 
Bijlage 2: Examenprogramma Engels, Frans, Duits, Spaans, Arabisch havo/vwo 2009......... 63 



 
 

2

Bijlage 3: Zelfbeoordelingsinstrument (matrix voor zelfevaluatie) ......................................... 62 
Bijlage 4: Richtlijnen bij het selecteren van teksten voor vaststelling ERK-niveaus .............. 63 
Bijlage 5: Alle geselecteerde teksten en vragen....................................................................... 77 
Bijlage 6: Overzicht van de in de proeftoetsen gebruikte teksten en vragen ......................... 103 
Bijlage 7: Formulier voor beoordelaars teksten leesvaardigheid Arabisch............................ 122 

 

 



 
 

3

Voorwoord 

 

Dit onderzoeksverslag is geschreven in het kader van mijn masterthesis Onderwijskunde aan de  

Universiteit Utrecht. Tijdens mijn stage bij de Citogroep heb ik dit onderzoek naar het opnemen van 

weinig voorkomende descriptoren in het centraal examen leesvaardigheid Arabisch uitgevoerd. Het 

was een leerzame ervaring, vooral omdat ik nog weinig bekend was met ERK-taalniveaus, terwijl deze 

niveaus steeds belangrijker worden bij examinering in het voortgezet onderwijs. Verder heb ik kennis 

opgedaan over het ontwikkelen van examenteksten en –vragen, die ik ook heb afgenomen en 

beoordeeld onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

 

Bij het tot stand komen van dit onderzoek zijn een aantal mensen betrokken geweest die ik graag wil 

bedanken. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn begeleider vanuit Cito, Anneke de Graaf, voor haar hulp en 

begeleiding bij de Arabische teksten en het verstrekken van informatie over het ERK. Ook mijn 

collega bij Cito, Fadil Azzarouali, wil ik bedanken voor zijn hulp bij de niveau-indeling van de 

Arabische teksten.  

Verder wil ik de docenten Arabisch uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bedanken, die tijd hebben 

vrijgemaakt om mijn proeftoetsen in hun klassen af te (laten) nemen. Ook wil ik de leerlingen van de 

meewerkende klassen bedanken.  

Daarnaast bedank ik de beoordelaars die de tijd genomen hebben om de door mij ontwikkelde teksten 

en vragen op niveau in te delen.  

Ten slotte wil ik mijn begeleider vanuit de Universiteit Utrecht, docent Onderwijskunde Frans Prins, 

bedanken voor zijn adviezen en begeleiding tijdens dit onderzoek. 

 

 

Wouter Toonen 

Sprang-Capelle, februari 2009 
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Samenvatting 

  

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar in hoeverre de descriptoren correspondentie lezen, 

oriënterend lezen en instructies lezen uit het ERK (Europees Referentiekader) meer expliciet kunnen 

worden opgenomen in het centraal examen leesvaardigheid Arabisch. 

Hiertoe zijn teksten en vragen ontwikkeld per descriptor, die verschillende ERK-niveaus worden 

geacht te omvatten. Deze teksten en vragen zijn vervolgens op een ERK-niveau ingedeeld. De teksten 

en vragen zijn voorgelegd aan beoordelaars, die hun eigen inschatting van het ERK-niveau gegeven 

hebben. Een deel van deze teksten en vragen is als proeftoets in examenklassen van GL/TL, havo en 

vwo afgenomen, onder leerlingen die Arabisch als keuzevak hebben. Ook leerlingen uit havo 4 en vwo 

5 hebben de toetsen gemaakt. 

Leerlingen van elk schooltype kregen drie ERK-niveaus per descriptor aangeboden. De keuze van 

deze niveaus was gebaseerd op resultaten van eerder onderzoek, en werden geacht het niveau te 

bestrijken van centrale examens Arabisch in het betreffende schooltype. De proeftoetsen werden 

nagekeken en de scores werden ingevoerd en geanalyseerd. Hierbij werd de moeilijkheidsgraad en het 

onderscheidingsvermogen van de vragen bepaald en werden verdere statistische toetsen uitgevoerd. 

Het vinden van teksten die de descriptoren correspondentie lezen en instructies lezen dekken, bleek 

lastig te zijn. Vooral op de hogere ERK-niveaus (B2, C1) waren weinig teksten beschikbaar, zeker met 

het oog op de doelgroep (examenklassen in het voortgezet onderwijs). De koppeling van ERK-niveaus 

aan teksten door de onderzoeker vooraf bleek grotendeels overeen te komen met de koppeling die door 

beoordelaars is uitgevoerd. 

De resultaten van de proeftoetsen wezen uit dat bij de GL/TL- en vwo-leerlingen sprake is van een 

afname van de score naarmate het taalniveau opliep. De havoleerlingen scoorden beduidend lager op 

de ERK-niveaus dan de andere twee schoolgroepen, zowel binnen hun eigen groep als bij vergelijking 

van niveaus tussen de groepen. 
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Inleiding  

 

In het onderwijs is er een ontwikkeling gaande van kennen naar kunnen, waarbij leerstofgeoriënteerde 

programma’s worden vervangen door competentiegericht werken. In de praktijk wordt bij het 

beoordelen nog vaak gekeken naar wat leerlingen moeten kennen. In het talenonderwijs gaan 

leerprogramma’s bijvoorbeeld meestal uit van de te beheersen leerstof, zoals grammatica, 

woordenschat en spelling. Uiteraard zijn deze onderdelen belangrijk voor het opbouwen van 

taalvaardigheid, maar door de nadruk op deze leerstof zien leerlingen nauwelijks het verband tussen 

het leren van een vreemde taal op school en het gebruik ervan in de praktijk. Om die reden wordt in 

het Nederlandse onderwijs geprobeerd om het talenonderwijs meer praktijkgericht te maken 

(Liemberg & Meijer, 2004). Deze nieuwe ontwikkeling sluit aan op het gebruik van het Europees 

Referentiekader (ERK). In het Engels wordt gesproken van het Common European Framework of 

Reference (CEFR). 

 

Het ERK is uitgegroeid tot een belangrijk raamwerk voor het beleid op het gebied van het 

modernevreemdetalenonderwijs binnen Europa. Het bevat heldere en praktische omschrijvingen van 

taalvaardigheden voor moderne vreemde talen, ingedeeld in verschillende niveaus die een zich 

ontwikkelende taalvaardigheid laten zien. Door deze omschrijvingen en opbouw in niveaus is het ERK 

bruikbaar als referentiekader voor de Nederlandse examenprogramma’s en eindexamens van de 

moderne vreemde talen. 

 

In 2006 heeft Cito een koppelingsonderzoek uitgevoerd van de centrale examens leesvaardigheid voor 

de moderne vreemde talen Frans, Duits en Engels aan het ERK. Hierbij is onderzocht in welke mate 

de examens de categorieën en niveaus van het ERK dekken. Ook hebben experts bepaald welk 

minimaal vaardigheidsniveau vereist is om de examenopgaven correct te kunnen beantwoorden. In 

2007 volgde een onderzoek voor de talen Arabisch, Russisch, Spaans en Turks (Noijons, Kuijper, & 

Reichard, 2007). Dit onderzoek bevat de volgende aanbeveling: “Bij de vaststelling van de 

examenmodellen zou overwogen kunnen worden of het nodig is ontbrekende descriptoren uit het ERK 

meer expliciet in aanmerking te laten komen voor opname in de examens. Het gaat hierbij met name 

om zakelijk getinte correspondentie, oriënterend lezen en het lezen van instructies.” 

 

In dit onderzoeksverslag staat het onderzoek beschreven dat in het kader van een afstudeeronderzoek 

Onderwijskunde bij Cito is uitgevoerd. Het uitgangspunt van dit onderzoek was de aanbeveling van 

het bovengenoemde koppelingsonderzoek (Noijons et al., 2007). Er is onderzoek gedaan naar het 

operationaliseren van descriptoren uit het ERK. Het doel was om te kijken of deze descriptoren meer 
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expliciet opgenomen zouden kunnen worden in het centraal examen Arabisch leesvaardigheid. De 

hoofdvraag van het onderzoek is: 

In hoeverre kunnen de descriptoren correspondentie lezen, oriënterend lezen en instructies lezen meer 

expliciet worden opgenomen in het centraal examen leesvaardigheid Arabisch? 

 

Hierbij worden de volgende deelvragen gesteld: 

1. In hoeverre zijn de descriptoren correspondentie lezen, oriënterend lezen en instructies lezen van 

het ERK te operationaliseren naar teksten en vragen voor het centraal examen? 

2. Is er beoordelaarsovereenstemming bij het toekennen van een ERK-taalniveau aan teksten en 

vragen?  

3. Is er een verband tussen de beoordeling van teksten door leerlingen en hun toetsscore op die 

teksten? 

4. Is er een verband tussen leerlingresultaten en de ERK-taalniveaus? 

5. Is er verschil in score tussen leerlingen van verschillende schooltypen op dezelfde ERK-niveaus? 

 

In dit onderzoek worden de volgende hypotheses getoetst: 

 

H1. Het is makkelijker om teksten voor correspondentie lezen en instructies lezen te vinden dan 

teksten voor oriënterend lezen. 

 

H2. Door de koppelingsprocedure uit de Handleiding van de Raad van Europa te gebruiken wordt 

beoordelaarsovereenstemming bereikt. 

 

H3. Leerlingen die een lagere toetsscore halen, beoordelen teksten en vragen ook slechter.  

 

H4. Naarmate het taalniveau oploopt, neemt de gemiddelde score af vanwege de toenemende 

moeilijkheidsgraad. 

 

H5. Leerlingen op een lager schooltype scoren op dezelfde ERK-niveaus lager dan leerlingen van een 

hoger schooltype. 

 

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, komen nu eerst achtergronden en theorie ten behoeve 

van dit onderzoek aan de orde, zoals examinering in het voortgezet onderwijs, het Arabisch in het 

Nederlandse onderwijs en achtergronden van het ERK. Vervolgens wordt het koppelingsonderzoek 

behandeld dat de aanleiding vormde voor dit onderzoek en waarvan een deel van de methode tevens 

bij dit onderzoek is gebruikt. De methode en de procedure van het onderhavige onderzoek staan 
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vervolgens beschreven. Daarna worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Ten slotte volgt 

een discussie naar aanleiding van de resultaten. 

 

Theoretisch kader 

 

Introductie 

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk om allereerst een goede definitie te 

hanteren van assessment en evaluatie. Onder assessment wordt verstaan: het gehele proces van meten 

en beoordelen van prestaties of eigenschappen van de lerende (Vermetten, Daniëls & Ruijs, 2000). De 

term evaluatie wordt in de onderwijscontext gebruikt voor de bepaling van de kwaliteit van het 

onderwijs en de onderwijsomgeving. Er zijn verschillende soorten evaluatie in de onderwijscontext. 

De belangrijkste is een waardebepaling van het leren van de leerling: hoe verloopt het leerproces en 

wat heeft iemand geleerd?  

Een evaluatieproces omvat verschillende stappen (Verloop & Lowyck, 2003): 

1. Het verzamelen van bruikbare informatie; 

2. Het oordelen over de waarde van iets; 

3. Het nemen van een verantwoorde beslissing; 

4. Het informeren van de betrokkenen (onder wie de leerling) over het oordeel en de genomen 

beslissing. 

 

Als er wordt gelet op het resultaat van het leerproces, is er sprake van productevaluatie (Verloop & 

Lowyck,  2003). Bij stap 1 wordt dan vaak een eindproduct, zoals een werkstuk, als informatiebron 

gebruikt. Als er informatie wordt verzameld over de manier waarop het leerproces verloopt, is er 

sprake van procesevaluatie. Hierbij wordt er geen rechtstreekse informatie verzameld over het 

bereiken van de leerdoelen, maar over de manier waarop er wordt gewerkt aan het bereiken van die 

leerdoelen (Verloop & Lowyck,  2003).  

Het meest voorkomende evaluatie-instrument in het voortgezet onderwijs is het klassieke examen 

(Vermetten, Daniëls & Ruijs, 2004). Een examen of toets heeft als doel de kennis van leerlingen in 

beeld te brengen en na te gaan of leerlingen de leerstof hebben begrepen en of de beoogde leerdoelen 

zijn gehaald. Verder wordt erdoor beslist of een leerling mag overgaan of een diploma of certificaat 

behaalt.  

 

Het vaststellen van de norm  

Het evalueren van het resultaat van het leerproces van een leerling levert in de meeste gevallen een 

niveau of oordeel op. Om te bepalen wat dit vastgestelde niveau of oordeel waard is, wordt het 
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vergeleken met een referentiepunt. Dit kan op verschillende manieren worden bepaald (Verloop & 

Lowyck, 2003): 

• Norm-referenced (relatieve of groepsgerichte norm); 

Hierbij wordt de score van een leerling vergeleken met de prestaties van een groep leerlingen op 

dezelfde meting. De normgroep kan bestaan uit de klas van de leerling, of vergelijkbare klassen van 

een gemeente of land. De score van een leerling kan zich boven of onder het gemiddelde van de groep 

bevinden. Een nadeel van deze normering is dat de norm afhankelijk is van de kwaliteit van de 

referentiegroep. Vooral bij kleinere groepen (minder dan honderd personen) en groepen met een groter 

aantal zwakke leerlingen kan het gemiddelde een vertekend beeld geven. Ook heeft een vergelijking 

van zwakke leerlingen met medeleerlingen geen positief effect op hun motivatie. Het is in dat geval 

beter om op de vooruitgang van leerlingen te letten. 

• Criterion-referenced (absolute of criteriumgerichte norm); 

Hierbij worden leerlingen beoordeeld aan de hand van vooraf bepaalde criteria, zoals vastgelegd door 

het leerplan of de docent. Het doel van het onderwijs is in dit geval het bereiken van bepaalde 

leerdoelen. Dit maakt het weinig zinvol te weten hoe goed een leerling presteert in vergelijking met 

anderen. Het is vooral belangrijk om na te gaan in hoeverre de leerling heeft bereikt wat hij via het 

onderwijs wilde of zou moeten bereiken. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat 

een dergelijk criterium als norm gebruikt kan worden. Allereerst moet precies kunnen worden 

aangegeven wat het criterium is. Verder moet de norm vooraf worden bepaald. Als laatste moeten 

leerlingen duidelijk weten welke specifieke criteria vereist zijn en hoe zij deze kunnen bereiken. Een 

voorbeeld van een criteriumgerichte norm is een zwemdiploma. 

• Self-referenced (zelfgerichte norm). 

Bij deze norm wordt de lerende zelf als norm beschouwd waaraan de prestaties worden gerelateerd. Zo 

kan er aan het begin van het schooljaar voor elke leerling een beginscore worden vastgesteld. In de 

loop van het jaar kunnen nieuwe scores worden vergeleken met de beginscore. Het gaat om de 

vergelijking van de huidige prestatie met die uit het verleden. Omdat deze norm meer aan verandering 

onderhevig is dan de andere twee kan het de motivatie van leerlingen vergroten. Een nadeel van deze 

normering is dat deze als oneerlijk wordt ervaren: de andere normeringsmethodes hebben een vaste 

standaard, terwijl bij de zelfgerichte norm elke leerling een verschillende standaard krijgt, namelijk de 

eigen prestaties (Dalbert, Schneidewind & Saalbach, 2007). 

 

Op basis van de verzamelde informatie over wat een leerling aan kennis en vaardigheden heeft 

verworven, afgezet tegen een bepaalde norm, worden er beslissingen genomen. Er zijn vier soorten 

van deze beslissingen (Verloop & Lowyck, 2003): 

• Plaatsing/oriëntering; hierbij wordt geprobeerd toekomstig leer- en studiesucces te voorspellen. 

Dit wordt gedaan door doelstellingen te toetsen met een voorspellende waarde voor latere 

prestaties. Een voorbeeld hiervan is de Cito-toets. 
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• Selectie; het doel van selectie is om een uitspraak te doen of en in welke mate de leerling de 

gestelde doelen heeft bereikt. Aan het einde van een opleiding wordt hierbij bepaald of leerlingen 

een certificaat, getuigschrift of diploma toegekend krijgen. De eindexamens in het voortgezet 

onderwijs zijn hier een voorbeeld van. 

• Diagnose; diagnostisch toetsgebruik geeft informatie over de sterke en zwakke punten van een 

individuele leerling of een groep leerlingen. Het doel is de zwakke punten op te heffen, door 

aanvullend onderwijs of door het leerproces aan te passen. Een voorbeeld hiervan is de entreetoets 

in het basisonderwijs. 

• Monitoring of volgen van de leerling; hierbij worden de vorderingen van leerlingen met grote 

regelmaat nauwkeurig geregistreerd en vergeleken met de doelen die zijn gesteld. Een dergelijk 

instrument is het leerlingvolgsysteem. 

 

Kwaliteit van examens 

De functies van examens kunnen alleen goed tot hun recht komen als examens aan bepaalde 

kwaliteitseisen voldoen. Het belangrijkste hierbij is dat de beslissingen die gebaseerd zijn op het 

examen (zakken of slagen) voor de betrokkenen aanvaardbaar zijn. Examens moeten aan de volgende 

criteria voldoen: betrouwbaarheid en objectiviteit, validiteit, aanvaardbaarheid en transparantie 

(Bedrijfsgroep Centrale examens VBO/AVO/VWO, 1998). 

 

1. Betrouwbaarheid en objectiviteit 

Examenresultaten van kandidaten worden niet alleen beïnvloed door hun kennis en vaardigheden, 

maar ook door toevalsfactoren. Hierbij valt te denken aan storingen tijdens het examen of een soepele 

of strenge corrector. De uitkomst van een examen wordt betrouwbaarder naarmate de invloed van deze 

factoren geringer is. 

Een examen dat betrouwbaar is, geeft bij herhaalde afname onder dezelfde omstandigheden eenzelfde 

resultaat. Bij examens zijn er drie factoren van belang bij betrouwbaarheid en objectiviteit: 

• De kwaliteit van het examen; 

Om de kwaliteit van een examen te waarborgen is het belangrijk dat de opgaven helder en eenduidig 

geformuleerd zijn. Ook moet duidelijk zijn welk antwoord er van de kandidaat verwacht wordt. 

Extreem gemakkelijke of moeilijke opgaven moeten worden vermeden. Verder moeten het examen in 

zijn geheel en de afzonderlijke opgaven goed onderscheid maken tussen “goede” en “zwakke” 

kandidaten. Dit betekent dat de moeilijke opgaven vooral door goede kandidaten goed gemaakt 

worden. Het aantal opgaven in een examen is ook van invloed op de betrouwbaarheid. Als een examen 

weinig opgaven heeft is de invloed van elke afzonderlijke opgave veel groter dan wanneer een examen 

veel opgaven heeft.  
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• De omstandigheden waaronder het examen wordt afgenomen; 

Voor deze omstandigheden zijn standaardisatie en objectiviteit belangrijk. Kandidaten moeten in rust 

hun examen kunnen maken. Er zijn regels over welke hulpmiddelen bij het examen zijn toegestaan, 

zoals een woordenboek bij talenvakken. Ook de lengte van het examen en de tijd die kandidaten 

krijgen om het examen te maken hebben invloed op de betrouwbaarheid.  

• De wijze waarop de resultaten beoordeeld worden. 

Hiervoor geldt dat hoe objectiever de beoordeling, hoe betrouwbaarder het examen.  

 

2. Validiteit 

Hiermee wordt de mate bedoeld waarin een instrument, zoals een examen, aan het meetdoel 

beantwoordt. Er zijn verschillende soorten validiteit (Gipps, 1994). Voor examens is de 

inhoudsvaliditeit het belangrijkst. Deze houdt in dat het examen representatief moet zijn voor de 

leerstof en vaardigheden die in het examenprogramma staan. Het examen moet, eenvoudig gezegd, 

toetsen wat er geleerd behoort te worden volgens het examenprogramma. 

 

3. Aanvaardbaarheid 

Hierbij gaat het erom dat het examen en de zak-/slaagbeslissing voor alle betrokkenen aanvaardbaar 

moet zijn. Dit wordt bereikt door examens betrouwbaar en valide te laten zijn. Verder moeten het 

examen en het examensysteem voor iedereen doorzichtig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat kandidaten 

en docenten alle informatie moeten kunnen hebben om voor de beste voorbereiding en de gunstigste 

examenstrategie te kiezen. Ook moet de beoordeling en de waardering van de examenresultaten helder 

zijn. Dit wordt bereikt door duidelijke correctievoorschriften en procedures voor de bepaling van het 

cijfer (Gipps, 1994).  

 

4. Transparantie 

Deze term (ook wel aangeduid als doorzichtigheid) houdt onder andere verband met het verschaffen 

van duidelijkheid over de inhoud van examens. Het gaat daarbij om de inhoud van de vragen. De 

transparantie wordt vergroot door te verwijzen naar bekende begrippen, situaties en vaardigheden 

zoals die in het examenprogramma staan. Ook worden standaardformuleringen gebruikt. 

 

Psychometrische analyse 

Aan antwoorden van leerlingen op toetsvragen worden punten toegekend. Deze toetsscores kunnen 

psychometrisch worden geanalyseerd. Het doel van een psychometrische analyse is op basis van 

toetsscores inzicht geven in de kwaliteit van de toetsvragen en de toets als geheel (Van Berkel & Bax, 

2002). Daarvoor worden de moeilijkheid en het onderscheidingsvermogen van elke toetsvraag 

afzonderlijk berekend en de betrouwbaarheid van de toets als geheel. Deze analyses zijn getalsmatig 

en niet inhoudelijk. De getallen kunnen aan normen worden gespiegeld. De uitslag van een 
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toetsanalyse geeft een indicatie over de kwaliteit van een toets(vraag). Als deze afwijkt van de norm is 

het belangrijk dat de docent opnieuw kijkt naar de inhoud van de vraag. Als er inhoudelijk iets met de 

vraag mis is, kunnen er, al dan niet achteraf, maatregelen worden getroffen. De vraag kan bijvoorbeeld 

uit de toets worden verwijderd, de score kan worden aangepast of het modelantwoord kan worden 

gewijzigd. 

Psychometrische normen zijn uitsluitend handig omdat ze signalen afgeven, maar ze mogen niet als 

absoluut worden opgevat. Ook mogen er geen kwalitatieve uitspraken over de toets worden gedaan 

enkel en alleen op basis van de uitkomsten van psychometrisch onderzoek. 

 

Er zijn drie kwaliteitsindicatoren die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de toets te bepalen (Van 

Berkel & Bax, 2002): 

• De moeilijkheid van de toetsvraag (p-waarde) 

Dit wordt bepaald door het aandeel van leerlingen te berekenen die de vraag correct hebben 

beantwoord. Dit getal staat bekend als de p-waarde. De normwaarde hiervoor gaat uit van een 

gemiddelde moeilijkheid van een vraag, oftewel een getal precies op de helft tussen de maximale en 

minimale moeilijkheid. Bij open vragen is de ideale p-waarde dus 0,50. Het berekenen van de ideale p-

waarde van gesloten vragen vergt iets meer rekenwerk, omdat de raadkans moet worden meegenomen. 

De raadkans is afhankelijk van het aantal alternatieven. De ideale p-waarde ligt daarbij tussen de 

maximale p-waarde van 1,00 en de raadkans. Bij twee alternatieven is de norm voor de p-waarde dan 

ook 0,75, bij drie alternatieven 0,68 en bij vier alternatieven is 0,63 de ideale p-waarde. 

• Het onderscheidingsvermogen van de toetsvraag (RIT-waarde) 

Dit getal geeft het onderscheid aan dat een toetsvraag moet maken tussen leerlingen met een hoge en 

een lage eindscore (de respectievelijk hoog- en laagscoorders). Het onderscheidingsvermogen wordt 

bepaald door de score op de betreffende vraag te relateren aan de eindscore op de toets. Toetsvragen 

die door hoogscoorders vaker correct worden beantwoord dan laagscoorders zijn vragen die het 

onderscheid tussen beide groepen kunnen maken.  

De RIT-waarde is een correlatiecoëfficiënt en de waarde hiervan loopt uiteen van minimaal -1,00 en 

maximaal +1,00. De maximale waarde houdt in dat alle leerlingen die hoog scoorden op de toets de 

betreffende vraag correct hebben beantwoord. Bij de minimale waarde hebben alle leerlingen die laag 

scoorden op de toets de vraag correct beantwoord. Deze uiterste waarden komen in de toetspraktijk 

nauwelijks voor. Een goede discriminerende vraag heeft een positieve RIT-waarde. Dit betekent dat de 

betreffende vraag door de hoogscoorders beter is beantwoord dan de laagscoorders. Als de RIT een 

negatieve waarde heeft dan hebben de hoogscoorders de vraag fout beantwoord. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat de vraag een instinker was, waardoor de hoogscoorders zijn misleid.  

In Tabel 1 staan de normwaarden voor het onderscheidingsvermogen volgens Van Berkel en Bax 

(2002) vermeld. 
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• De betrouwbaarheid van de toets (coëfficiënt alfa) 

Hierbij gaat het om de stabiliteit van de toets(scores). Deze is te berekenen aan de hand van Cohens 

kappa. Hierbij wordt het verschil tussen de geobserveerde overeenstemming en de verwachte 

overeenstemming op grond van toeval bepaald, gedeeld door het verschil van de maximale waarde van 

kappa (1) en de verwachte overeenstemming.  

 
Tabel 1   Normen voor het onderscheidingsvermogen 
RIT-waarde Oordeel 

0,35 en hoger goed/zeer goed 

0,25-0,35 voldoende/goed 

0,15-0,25 middelmatig/onvoldoende 

Minder dan 0,15 slecht/middelmatig 

 

De Arabische taal 

Het Arabisch behoort tot de Semitische talen van de Afro-Aziatische taalfamilie, die verder nog het 

Hebreeuws en Amhaars omvat (Holes, 1995). Andere takken binnen deze taalfamilie omvatten onder 

andere de Berbertalen en het Somali. Een belangrijk kenmerk van het Arabisch en andere Semitische 

talen is dat zij weinig klinkers kennen: het Arabisch heeft er drie. Woorden bestaan meestal uit drie 

basismedeklinkers, die de grondbetekenis van een woord bepalen. Door toevoeging van klinkers en 

voorvoegsels krijgt een woord een bepaalde betekenis die is afgeleid van de grondbetekenis. Het 

Arabische schrift kent 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven. Het Arabisch wordt 

wereldwijd gesproken door ongeveer 235 miljoen mensen. Het is de officiële taal van twintig landen, 

van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten (Holes, 1995). Behalve als spreektaal is het Arabisch ook 

bekend als taal van de Koran en hebben vele miljoenen moslims in andere landen enige kennis van het 

Arabisch. In de landen waar Arabisch de officiële taal is, is er sprake van een zogenaamde 

diglossiesituatie. Dit betekent dat er van een en dezelfde taal een “hoge” en een “lage” variant 

voorkomen. De “hoge” variant (het MSA, Modern Standaard Arabisch) is de officiële en formele 

variant van het Arabisch, die wordt gebruikt in formele situaties en in de media, zoals boeken, kranten, 

tijdschriften, radio en televisie (Holes, 1995). Deze variant wordt ook op school geleerd. De “lage” 

variant wordt gevormd door de dialecten van het Arabisch, die in verschillende Arabische landen 

voorkomen en de gebruikstaal zijn voor het dagelijks leven. In feite heeft dus niemand het MSA als 

moedertaal. Veel Marokkanen in Nederland hebben een Amazigh-achtergrond (Boumans, 2001). Zij 

hebben als moedertaal een van de varianten van het Amazigh, die ook bekendstaan als de Berbertalen. 

Deze Berbertalen zijn verwant aan het Arabisch, maar behoren tot een andere tak van de taalfamilie. 

Marokkaans Arabisch is voor deze mensen vaak de tweede taal.  
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Arabisch in het Nederlandse onderwijs 

Het Arabisch speelt al lang een rol in Nederland. Aan de universiteit van Leiden werd al in de 17de 

eeuw Arabisch gedoceerd als gevolg van de vele handelscontacten met Marokko in de gouden eeuw. 

Later volgden de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg (deze 

studierichting is inmiddels opgeheven), de universiteit Groningen en de Radboud Universiteit van 

Nijmegen met studies van de Arabische taal en cultuur. 

 

De toestroom van arbeidsmigranten uit Marokko in de jaren ’70 gaf aanleiding tot een nieuwe opzet 

van onderwijs in en van het Arabisch. Deze was gericht op het basisonderwijs. Als gevolg van 

gezinshereniging kwam er een beleid voor eigentaalonderwijs voor kinderen van gastarbeiders, zodat 

zij na terugkeer naar Marokko in het Marokkaanse onderwijs konden instromen. Dit werd samengevat 

in de wet OETC (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur) van 1980, waarbij er op de basisschool vijf uur 

per week kon worden vrijgemaakt om aan eigentaalonderwijs te besteden (Driessen, Jungbluth & 

Louvenberg, 1987).  

Nadat duidelijk was geworden dat veel migranten in Nederland wilden en zouden blijven, werd 

integratie het centrale thema van de eigentaallessen. Dit was ook bedoeld om de achterstand van 

allochtone kinderen in het basisonderwijs weg te werken. In 1998 werd de wet OALT (Onderwijs in 

Allochtone Levende Talen) van kracht ter vervanging van OETC, waarbij het Arabisch als 

taalondersteuning van het Nederlands buiten schooltijd aan kinderen op basisschoolleeftijd werd 

aangeboden. Omdat er geen wetenschappelijke consensus was over het positieve effect van OALT 

werd het in 2004 afgeschaft. 

Arabisch is een vak dat in het voortgezet onderwijs wordt gegeven. De wijziging van de wet op het 

voortgezet onderwijs (WVO) in 1987 vormde de eerste aanzet van de overheid tot het ontwikkelen van 

Arabisch als nieuwe schooltaal in het voortgezet onderwijs. Sinds 1995 worden er landelijke examens 

op D-niveau afgenomen. Examens op C-niveau werden ingevoerd in 1998. Beide examens werden 

afgenomen in het eindexamenjaar van de mavo. Sinds 2000 zijn er eindexamens voor havo en sinds 

2001 eindexamens voor vwo. In 2006 werden centrale examens voor BB (basisberoepsgerichte 

leerweg) en KB (kaderberoepsgerichte leerweg) ingevoerd. Deze leerwegen zijn onderdeel van het 

vmbo, dat bestaat sinds 1999. Het vmbo kent ook centrale examens voor GL/TL (gemengde 

leerweg/theoretische leerweg), die in de plaats zijn gekomen van de C-examens en D-examens. 

Docenten die Arabisch onderwijzen geven verschillende redenen aan waarom hun leerlingen het vak 

Arabisch volgen, zoals dit naar voren komt in gesprekken met docenten. Sommige leerlingen willen 

zich verdiepen in de taal en de cultuur, omdat ouders of andere familieleden uit een Arabisch land 

komen. Voor anderen is het belangrijk om Arabisch te leren om de Koran te kunnen lezen. Onder deze 

groep vallen voornamelijk moslims, van wie de ouders uit landen komen die wel islamitisch zijn, maar 

niet Arabisch (bijvoorbeeld Turkije en Iran). Daarnaast zijn er leerlingen die het vak volgen met het 

oog op het gebruik van deze taal voor hun beroep. Te denken valt aan het te woord staan van klanten 
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die het Arabisch als moedertaal hebben en in deze taal gemakkelijker kunnen communiceren. Arabisch 

wordt op dit moment (schooljaar 2007-2008) op vijf scholen als examenvak aangeboden.  

Het Arabisch is een keuzevak in het voortgezet onderwijs bij alle schooltypen; BB en KB, GL/TL, 

havo en vwo. Bij GL/TL maakt het Arabisch deel uit van de vrije ruimte binnen een van de vier 

sectoren in de opleiding. Binnen de schooltypen havo en vwo kan Arabisch als keuzevak worden 

aangeboden binnen de meeste profielen. 

 

Voor het vaststellen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover een leerling aan het eind van 

een opleiding moet beschikken wordt het examenprogramma opgesteld. Dit bevat een opsomming van 

onderwijs- en vakdoelstellingen, die gaan over de leerstof, het gedrag dat kandidaten moeten kunnen 

demonstreren en voorwaarden waaronder het examen wordt afgenomen (Bedrijfsgroep centrale 

examens VBO/AVO/VWO, 1998). De vaardigheden die worden geëxamineerd en leerlingen moeten 

kennen zijn samengevat in eindtermen. Het examenprogramma Arabisch valt onder dat van de 

Moderne Vreemde Talen (MVT), waar ook de talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks en Russisch 

deel van uitmaken. In bijlage 1 is het examenprogramma van de MVT voor GL/TL opgenomen. 

Bijlage 2 bevat het examenprogramma voor havo en vwo. 

 

Het eindcijfer voor een vak in het voorgezet onderwijs in Nederland bestaat uit schoolexamens en het 

centraal examen. Beide onderdelen bepalen de helft van het eindcijfer. Het centraal examen wordt op 

één moment afgenomen, is voor heel Nederland hetzelfde en heeft een vaste normering. Het 

schoolexamen bevat meerdere toetsen. Voor het Arabisch worden luistervaardigheid, 

gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid (behalve bij GL/TL) en literatuur getoetst. Het centraal 

examen Arabisch omvat uitsluitend leesvaardigheid. 

 

Opbouw van examens  

Een onderdeel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden om weinig 

voorkomende descriptoren van het ERK meer expliciet in het centraal examen leesvaardigheid 

Arabisch op te nemen. Om inzicht te krijgen in hoe een examen leesvaardigheid is opgebouwd zijn 

centrale examens bestudeerd. Het gaat om het centraal examen vmbo-GL en TL (gemengde leerweg 

en theoretische leerweg) tijdvak 1 uit 2007, het centraal examen havo tijdvak 1 uit 2007 en het centraal 

examen vwo tijdvak 1 uit 2007. Hieronder volgt een beschrijving van de opbouw en kenmerken van 

examens.  

 

Een centraal examen leesvaardigheid bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is er een 

opgavenboekje (ook wel vragenboekje genoemd), waarin de examenopgaven staan. Bij elke opgave 

staat het maximaal te behalen punten aangegeven. Verder bevat een examen uitgangsmateriaal dat 

nodig is om de opgaven te kunnen maken. Bij het examen leesvaardigheid gaat het om teksten. De 
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teksten voor de GL/TL-examens staan in het opgavenboekje, omdat deze kort moeten zijn en meestal 

op één pagina passen. Bij havo- en vwo-examens zijn de teksten langer en om veel bladeren te 

voorkomen zijn deze teksten in een apart tekstboekje opgenomen. Alle teksten zijn genummerd en 

lange teksten hebben een alinea- en/of een regelnummering.  

De taal waarin de opgaven zijn gesteld kan het Nederlands zijn of de doeltaal. Over het algemeen geldt 

dat hoe hoger het schooltype, des te meer Arabisch er wordt gebruikt. Bij de examens voor GL/TL zijn 

de open vragen in het Nederlands. De gesloten vragen en de bijbehorende alternatieven zijn de ene 

keer in de doeltaal (het Arabisch) en de andere keer in het Nederlands gesteld. De schooltypen havo en 

vwo krijgen gesloten vragen in de doeltaal (het Arabisch), terwijl de open vragen in het Nederlands 

zijn. 

Er zijn drie soorten vraagvormen bij examenopgaven: meerkeuzevragen, voorgestructureerde vragen 

en open vragen (VO examens, 2008). Onder meerkeuzevragen vallen vragen waarbij de kandidaat het 

goede antwoord moet kiezen uit verschillende bij de vraag aangeboden keuzes. Deze worden 

aangeduid met de letters A tot en met F. In de examens Arabisch komen vooral drie- en 

vierkeuzevragen voor. Voorgestructureerde vragen kunnen gesloten of open zijn. Bij een gesloten 

voorgestructureerde vraag kiest de kandidaat uit gegeven antwoordmogelijkheden. Een voorbeeld 

hiervan is de ordeningsvraag, waarbij de kandidaat een aantal handelingen in de chronologisch juiste 

volgorde moet zetten. Bij een open voorgestructureerde vraag moet de kandidaat zelf één of meer 

antwoorden formuleren, bijvoorbeeld door een gegeven zin aan te vullen met zelf te bedenken 

woorden. Open vragen zijn vragen waarbij de kandidaat het antwoord in eigen woorden moet 

formuleren. Op basis van de lengte van het antwoord zijn er drie groepen te onderscheiden: De kort-

antwoordvraag, de lang-antwoordvraag en de opstelvraag (VO Examens, 2008). De belangrijkste en 

meest gebruikte bij examens is de kort-antwoordvraag. Daarbij moet de kandidaat het antwoord 

opschrijven in één woord of enkele woorden, een korte enkelvoudige zin of één of enkele getallen.  

Een ander onderdeel van een examen is een uitwerkbijlage, waarin kandidaten antwoorden op vragen 

kunnen noteren. Verder zijn er hulpmiddelen vastgesteld die gebruikt mogen worden bij het examen. 

Voor het examen leesvaardigheid Arabisch is dat een woordenboek. 

Voor docenten is er een correctievoorschrift, waarin algemene regels staan voor het beoordelen van 

examenwerk, vakspecifieke voorschriften en een beoordelingsmodel met per vraag de correcte 

antwoorden en de toekenning van scorepunten. 

Hoeveel scorepunten er per opgave behaald kunnen worden is vastgelegd. In een examen krijgt elke 

meerkeuzevraag één scorepunt. Bij voorgestructureerde en open vragen is het scoretotaal afhankelijk 

van het aantal gevraagde antwoordelementen. Als er bijvoorbeeld twee kenmerken worden gevraagd, 

worden er bij het noemen van beide twee punten toegekend. Een andere mogelijkheid is dat er 

bijvoorbeeld vier zaken genoemd moeten worden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, 

waarvoor één scorepunt wordt toegekend bij het noemen van alle vier. 
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Elk examen moet aan eisen voldoen van de CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling 

Opgaven). Deze eisen zijn vastgelegd in het examenmodel. Hierin staan onder andere het maximum 

aantal opgaven, het aantal te gebruiken teksten en het percentage open en gesloten vragen 

voorgeschreven. 

 

Het Europees Referentiekader (ERK) 

De basis van het onderhavige onderzoek is het onderzoeken of descriptoren van het ERK die weinig in 

het centraal examen Arabisch voorkomen geoperationaliseerd kunnen worden naar opdrachten 

(teksten en opgaven) voor een dergelijk examen. Hiervoor is het nodig om Arabische teksten en 

opgaven in te delen op een passend ERK-niveau. Hieronder volgt enige uitleg over wat het ERK is, 

hoe het gebruikt kan worden en hoe het is opgebouwd. 

 

Vanaf 1971 was er een proces gaande onder auspiciën van de Raad van Europa om zo objectief 

mogelijke criteria en descriptoren voor de beoordeling en beschrijving van verschillende 

vaardigheidsniveaus in moderne vreemde talen te ontwikkelen (Nederlandse Taalunie, 2008). De basis 

voor de ontwikkeling van het Europees Referentiekader is terug te voeren op een conferentie die in 

1991 in Zwitserland plaatsvond. Daar werd besloten om een “Common European Framework of 

Reference” te ontwikkelen in opdracht van de Raad van Europa. Doelen van dit document waren 

(CEVO, 2005): 

• De samenwerking tussen allerlei Europese onderwijsinstituten in de verschillende landen te 

stimuleren; 

• Een stevige basis te vormen voor een bilaterale erkenning van taalkwalificaties (diploma’s en 

certificaten); 

• Leerlingen, studenten, leraren, ontwikkelaars van cursussen en materialen, toetsinstituten en 

onderwijsmanagers behulpzaam te zijn bij hun activiteiten. 

 

De Nederlandse Taalunie nam later het initiatief tot een vertaling in het Nederlands. Zij vond het 

belangrijk dat docenten voor vreemdetalenonderwijs makkelijk toegang zouden hebben tot de kennis 

in dit document (Taalunie, 2008). De vertaling staat bekend onder de naam Gemeenschappelijk 

Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen (vaak 

afgekort tot ERK). Dit document verscheen voor het eerst in 2006 en recentelijk is er een herdruk 

verschenen. 

 

Het CEFR is in het Nederlands bekend onder de naam Europees Referentiekader (afgekort tot ERK). 

Het wil belemmeringen wegnemen in de communicatie tussen deskundigen op het gebied van 

moderne vreemde talen, die voortkomen uit de verschillen tussen de onderwijsstelsels in Europa. Het 

maakt lesprogramma’s doorzichtiger door een gemeenschappelijke basis te bieden voor de expliciete 
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beschrijving van doelstellingen. Het feit dat er objectieve criteria beschikbaar zijn om taalvaardigheid 

te beschrijven vergemakkelijkt de wederzijdse erkenning van kwalificaties die zijn behaald in 

verschillende leeromgevingen. 

Het ERK vormt sindsdien een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma’s, 

leerplanrichtlijnen, examens en leerboeken in heel Europa. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij 

activiteiten op het gebied van een vreemde taal, zoals leren, onderwijs, ontwikkeling leermiddelen, 

ontwikkeling curricula, beoordeling en toetsing en ontwikkeling taalbeleid. 

 

Niveaus van het ERK 

Taalvaardigheid wordt in het ERK beschreven aan de hand van vijf gebruiksterreinen: luisteren, lezen, 

gesprekken voeren, spreken en schrijven. Het verschil tussen spreken en gesprekken voeren is dat 

spreken monologen omvat en dat gesprekken voeren plaatsvindt in dialoog, oftewel met twee of meer 

mensen. Elk van deze gebruiksterreinen omvat zes competentieniveaus, oplopend van beginnende tot 

gevorderde taalvaardigheid, namelijk: 

• Breakthrough 

• Waystage 

• Threshold 

• Vantage 

• Effective operational proficiency 

• Mastery 

Deze niveaus hebben hun Engelse naam uit het CEFR behouden, omdat ze zich moeilijk laten vertalen 

in het Nederlands. De niveaus worden aangeduid met een letter- en een cijfercombinatie. Er zijn drie 

brede niveaus van taalvaardigheid: A (voor een beginnend taalgebruiker), B (voor een onafhankelijk 

taalgebruiker) en C (voor een vaardig taalgebruiker). Elk niveau kent een hoge en een lage variant (zie 

Figuur 1). Deze niveau-indeling dekt het hele gebied van het leren beheersen van een vreemde taal. Op 

het eerste niveau (A1) is slechts beginnerskennis aanwezig of vereist, terwijl het niveau C2 een vrijwel 

perfecte beheersing beschrijft. Het niveau C2 is voor het schoolonderwijs echter niet relevant, omdat 

dit pas wordt bereikt na een aantal jaren wonen en werken in een land waar de vreemde taal gesproken 

wordt of na een academische opleiding in de vreemde taal (Liemberg & Meijer, 2004). De niveaus 

kunnen verder worden onderverdeeld voor indeling van lesmaterialen of vorderingen in het leerproces 

van leerlingen. Elk niveau omvat beschrijvingen van taalniveaus waarmee de voortgang van lerenden 

levenslang kan worden beschreven in iedere fase van het leerproces. 
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Figuur 1  Verdeling in niveaus van het ERK 
 

Om een overzicht te houden wat iemand beheerst in een vreemde taal, is het belangrijk om uit te gaan 

van gemeenschappelijke referentiepunten. Deze worden in het ERK aangeduid als common reference 

levels. In Tabel 2 staan de niveaus in schalen, die een globaal beeld geven van de competenties 

waarover een lerende moet beschikken als hij dit niveau bereikt heeft. 

De niveaus zijn cumulatief: wie een bepaald niveau beheerst, beheerst ook de onderliggende niveaus. 

 
Tabel 2   Gemeenschappelijke referentieniveaus: globale schaal 

A1 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van concrete behoeften, 

begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over 

persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, wie hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op simpele wijze 

reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. 

Basisgebruiker 

A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang 

(bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele 

en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. 

Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op 

het gebied van directe behoeften beschrijven. 

B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig 

voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden 

tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over 

onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en 

gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redeneren en verklaringen geven voor meningen 

en plannen. 

Onafhankelijke 

gebruiker 

B2 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, 

met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een 

normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met 

zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een 

standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. 

C1 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zich 

zelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan 

flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een 

duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij 

gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden. 

Vaardige 

gebruiker 

C2 Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is uit 

verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend 

verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs 

in complexere situaties, onderscheiden. 

 

Om te beschrijven wat een leerling moet kunnen in een vreemde taal wordt gebruikgemaakt van 

zogenaamde can do-statements, ook wel bekend onder de naam descriptoren. Deze omvatten korte, 
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kernachtige uitspraken over wat iemand kan doen in een vreemde taal. De uitspraken staan in schalen 

in een volgorde die per vaardigheid de ontwikkeling laat zien van een zeer elementaire tot een 

vergevorderde taalvaardigheid. Deze descriptoren zijn ingedeeld op een van de zes Europese 

taalniveaus (A1 t/m C2) en maken deel uit van globale descriptoren. Er worden vijf vaardigheden 

onderscheiden met voor iedere vaardigheid specifieke (globale) descriptoren: luisteren, lezen, 

gesprekken voeren, spreken en schrijven. In Bijlage 3 staat een voorbeeld van een 

zelfbeoordelingsinstrument (de matrix van zelfevaluatie), waarmee gebruikers van het ERK een indruk 

kunnen krijgen van hun taalvaardigheid in een bepaalde taal. 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat het gebruik van het ERK enkele nadelen heeft. Het is lastig om 

onderscheid te maken tussen twee opeenvolgende niveaus als er sprake is van overlap, bijvoorbeeld als 

een tekst voor het gevoel een niveau heeft van een hoge B1 of een lage B2. Een ander bezwaar is dat 

het steeds langer duurt voor een volgend niveau wordt bereikt. Verder kan het zo zijn dat het aspect 

cognitie en kennis van de wereld (te) zwaar weegt. Een kind zal bijvoorbeeld weinig teksten op B2-

niveau te lezen krijgen en daarom kan beheersing van dit niveau niet gemakkelijk worden aangetoond. 

Ook de gebruikte definities zijn niet altijd even duidelijk: wat wordt verstaan onder “eenvoudig”? Wat 

is kort en wat lang? Is een korte tekst per definitie eenvoudiger dan een lange tekst? 

 

Taalprofielen 

Taalprofielen is een document dat kan worden opgevat als de Nederlandse uitwerking van het ERK. 

Het is ontwikkeld door een projectgroep van het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (NaB-

MVT). Het bevat beschrijvingen van vreemdetaalcompetenties in de vorm van korte, kernachtige 

uitspraken over wat iemand kan doen in een vreemde taal (Liemberg & Meijer, 2007). De uitspraken 

staan in een volgorde, die oploopt van een elementaire tot een vergevorderde taalvaardigheid.  

De taalprofielen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van competentiegericht 

vreemdetalenonderwijs. Ook kunnen er schoolsoortoverstijgende, doorlopende leerlijnen mee worden 

geformuleerd (Liemberg & Meijer, 2007). Het document is vooral bedoeld voor personen die het leren 

van talen vormgeven en ondersteunen, zoals docenten, leergangontwikkelaars, toetsontwikkelaars en 

talensecties. Ten slotte kunnen individuele taalleerders met de profielen hun taalbeheersingniveau in 

een vreemde taal controleren.  

 

Opbouw en structuur van Taalprofielen 

De opbouw van het Taalprofielen is hier weergegeven. Het betreft hier de Nederlandse uitwerking van 

het ERK. Een verschil tussen Taalprofielen en het ERK is dat het niveau C2 niet is opgenomen. Dit 

niveau wordt namelijk pas bereikt na een aantal jaren wonen en werken in een land waar de vreemde 

taal wordt gesproken of na het volgen van een academische opleiding in een taal, waardoor het niveau 

voor het schoolonderwijs niet relevant is (Liemberg & Meijer, 2004). Voor het onderhavige onderzoek 
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is dit document gebruikt, omdat het een ordelijk overzicht geeft van verschillende taalniveaus en het 

een goed handvat is om taalniveaus van teksten en opgaven vast te stellen. Omdat alleen de 

vaardigheid lezen van belang was voor het hier beschreven onderzoek is deze als uitgangspunt 

genomen. In de onderstaande structuur is het niveau B1 van de vaardigheid lezen als uitgangspunt 

genomen. 

 

• Vaardigheid; op het gebied van het beheersen van een taal worden de volgende vaardigheden 

onderscheiden: lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven.  

• Taalniveau; dit zijn de niveaus van beheersing die door het ERK worden onderscheiden en 

oplopen van A1 tot en met C1.  

• Beheersingsniveau; dit is een algemene omschrijving van wat een lerende op het betreffende 

niveau moet kunnen, en heeft de vorm van een can do-statement, bijvoorbeeld: “kan vertrouwde 

woorden en basiszinnen begrijpen…”. De statements zijn gelijk aan die uit het 

zelfbeoordelingsinstrument (zie bijlage 3). Een voorbeeld: “kan teksten begrijpen die 

hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het werk gerelateerde taal. Kan de 

beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen”. 

• Tekstkenmerken; dit zijn een aantal criteria waaraan een tekst binnen een bepaald niveau moet 

voldoen. Bij lezen gaat het om receptieve kenmerken, namelijk: 

• Onderwerp; vertrouwde, alledaagse of werkgerelateerde onderwerpen. 

• Woordgebruik en zinsbouw; eenvoudig en alledaags. 

• Tekstindeling; teksten zijn goed gestructureerd. 

• Tekstlengte; teksten kunnen langer zijn. 

• Strategieën; Hierbij gaat het om het hanteren van een aantal receptieve strategieën die helpen bij 

het begrijpen van de tekst. Bij de vaardigheid lezen komen de volgende receptieve vaardigheden 

voor: signalen herkennen en interpreteren; “kan de betekenis van onbekende woorden over 

onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn/haar vakgebied en interesses bepalen aan de hand van 

de context.” “Kan de betekenis van zo nu en dan voorkomende onbekende woorden afleiden uit de 

context en de betekenis van zinnen herleiden, op voorwaarde dat het besproken onderwerp bekend 

is.” 

• Globale descriptoren; bij lezen zijn de globale descriptoren onderverdeeld in: 

1. Correspondentie lezen 

“Kan persoonlijke brieven en e-mails voldoende begrijpen om met iemand te kunnen 

corresponderen”. 

“Kan een eenvoudige brief, fax of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen 

reageren.” 
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2. Oriënterend lezen 

“Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële 

documenten.” 

“Kan in langere teksten over thema’s binnen het eigen interessegebied informatie 

opzoeken.” 

3. Lezen om informatie op te doen 

“ Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen.” 

“Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in 

tijdschriften, kranten of op internet.” 

“Kan eenvoudige teksten lezen voor plezier.” 

4. Instructies lezen 

“Kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen.” 

 

Voor iedere globale descriptor staan de bijbehorende gedetailleerde descriptoren vermeld. Deze geven 

een uitwerking, specificatie of een concretisering van de globale descriptoren en worden weergegeven 

in de vorm van can do-statements. Elke descriptor bevat verder nog een aantal voorbeelden, waarin 

aan de hand van concrete situaties wordt geïllustreerd hoe de vreemde taal op het betreffende niveau 

gebruikt wordt. 

De descriptoren voor leesvaardigheid op de vijf taalniveaus zijn opgenomen in bijlage 4. Het 

onderhavige onderzoek houdt zich niet bezig met de descriptor lezen om informatie op te doen, omdat 

uit onderzoek (Noijons et al., 2007) bleek dat deze descriptor al voldoende aan de orde komt in de 

centrale examens Arabisch. Deze descriptor is dan ook niet in de bijlage opgenomen. De hoofd- en 

deelvragen van het onderhavige onderzoek betreffen de overige drie descriptoren, die dan ook met 

bijbehorende omschrijvingen zijn opgenomen.  

 

Koppelingsonderzoeken 

In het vorige gedeelte werd beschreven hoe examinering in het voortgezet onderwijs werkt, hoe het 

centraal examen Arabisch eruitziet en wat het ERK inhoudt. Het in dit verslag beschreven onderzoek 

gaat over het operationaliseren van descriptoren uit het ERK, met als doel deze op te nemen in het 

centraal examen Arabisch leesvaardigheid. Om de drie descriptoren te operationaliseren moeten er 

teksten worden gevonden en vragen worden ontwikkeld die het domein van de descriptoren dekken. 

Deze teksten en vragen moeten worden voorzien van een bepaald ERK-niveau. Het toekennen van een 

ERK-niveau aan teksten en vragen staat bekend als het koppelen van een ERK-niveau. Hiervoor 

bestaat een officiële en gewenste procedure die is beschreven in de Handleiding (Council of Europe, 

2003).  

Voor het onderhavige onderzoek zijn er zijn twee koppelingsonderzoeken van belang. In beide 

onderzoeken zijn de centrale examens van de Moderne Vreemde Talen in Nederland gekoppeld aan 
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het ERK. Daarbij zijn de procedures zoals die zijn beschreven in de Handleiding die is gepubliceerd 

door de Raad van Europa grotendeels als uitgangspunt genomen.  

Het ene koppelingsonderzoek is in 2006 door Cito uitgevoerd voor de centrale examens 

leesvaardigheid in de moderne vreemde talen Frans, Duits en Engels aan het ERK. In 2007 volgde een 

onderzoek voor de talen Arabisch, Russisch, Spaans en Turks. Vanwege het belang van het Arabisch 

voor het in dit verslag beschreven onderzoek zal het tweede koppelingsonderzoek uitgebreid worden 

besproken. Daarbij staat ook kort aangegeven hoe de procedures voor het in dit verslag beschreven 

onderzoek eruitzagen. 

 

De koppeling van examens aan het ERK gebeurde vanuit de behoeften om: 

• Het Nederlandse MVT-onderwijs (Moderne Vreemde Talen) meer competentiegericht te laten 

zijn; 

• De exameneisen voor MVT in Nederland transparanter te maken; 

• De MVT-prestaties van Nederlandse leerlingen internationaal vergelijkbaar te laten zijn. 

 

De onderzoekers zijn erin geslaagd om voor ieder van de leesvaardigheidexamens voor de 

verschillende schooltypen aan te geven wat het minimumleesvaardigheidsniveau van een kandidaat 

moet zijn in termen van het ERK om te kunnen slagen voor een examen.  

 

Koppelingsprocedure  

Het koppelingsproces bestaat uit een aantal procedures, die in een handleiding van de Raad van 

Europa (2003) zijn beschreven. De koppelingsonderzoeken van Noijons en Kuijper (2006) en Noijons 

en collega’s (2007) maken waar mogelijk gebruik van deze stappen, die hier worden besproken.  

• Familiarisatie; hierbij krijgen personen die betrokken zijn bij de koppelingsprocedure 

gedetailleerde kennis over het doel, de opzet en de niveaus van het ERK, zodat ze ermee 

vertrouwd raken. 

• Inhoudelijke specificatie; tijdens deze fase wordt nagegaan in hoeverre de examenprogramma’s en 

examens door de descriptoren worden gedekt. 

• Standard setting; deze fase omvat het vragen aan experts om aan te geven welk 

vaardigheidsniveau (in termen van het ERK) vereist is om de in het onderzoek gebruikte 

examenopgaven correct te kunnen beantwoorden. 

• Empirische validatie; hierbij vindt een psychometrische validering van de gegevens plaats die zijn 

verzameld in de standaardisatieprocedure, waarbij de leerlingprestaties worden vergeleken met 

beoordelingen van talendocenten. Dit wordt gedaan om te kijken of de leerlingprestaties 

overeenkomen met de indeling van de standard setting. 
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De verschillende fasen worden hierna uitgebreid besproken, met het koppelingsonderzoek van Noijons 

en collega’s (2007), waarin de examens Arabisch worden gekoppeld, als uitgangspunt. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat in dit onderzoek de empirische validatie niet heeft plaatsgevonden, omdat het 

aantal kandidaten voor de examens van de onderzochte moderne vreemde talen zodanig laag was dat 

er niet altijd robuuste conclusies konden worden getrokken (Noijons et al., 2007). Bij elke stap staat 

verder aangegeven hoe er in het in dit verslag beschreven onderzoek op dat punt te werk is gegaan. 

Familiarisatie 

Deze eerste fase is bedoeld om iedere betrokkene bij het koppelingsproces vertrouwd te maken met het 

ERK. In het onderzoek van Noijons en collega’s (2007) vond de familiarisatie plaats in een sessie 

waarin de betrokkenen discussieerden over hun interpretaties van het ERK en er werd geprobeerd om 

één visie op het ERK vast te stellen. Het familiarisatieproces bestond uit de volgende fasen: 

• Familiarisatie met de algemene en specifieke doelen en de functies van het ERK; 

• Discussie naar aanleiding van de vragen die aan het einde van ieder hoofdstuk in het ERK worden 

gesteld over de relevantie van het betreffende hoofdstuk voor de werksituatie van de gebruiker van 

het ERK; 

• Discussie over de globale descriptoren in het ERK en de niveaus die daarbij horen; 

• Het inschatten van het eigen vaardigheidsniveau van de medewerkers in twee talen (één taal die zij 

hadden gestudeerd en de andere taal waarin zij eveneens konden functioneren), met behulp van de 

matrix voor zelfevaluatie; 

• Het sorteren van meer specifieke descriptoren die horen bij lezen, de vaardigheid die getoetst 

wordt in de centrale eindexamens; 

• Het oefenen en nabespreken van opgaven bij teksten. 

 

Inhoudelijke specificatie 

De tweede fase in het koppelingsproces bestaat volgens de handleiding van de Raad van Europa 

(2003) uit het beschrijven van de mate waarin een examen de categorieën en de niveaus van het ERK 

bestrijkt. Er zijn twee soorten beschrijvingen: 

• Een beschrijving van het examen in algemene termen; 

• Een inhoudsanalyse van het examen in termen van het ERK. 

Bij het koppelingsonderzoek van Noijons en collega’s (2007) is een kwalitatieve analyse gemaakt van 

het examenprogramma voor de vreemde talen. Verder heeft er een inhoudsanalyse van de centrale 

examens leesvaardigheid plaatsgevonden. Daarbij zijn de examens beschreven aan de hand van de 

schalen en descriptoren van het ERK. Zo is er gelet op tekstbron, tekstsoort, communicatieve thema’s 

(bijvoorbeeld dagelijks leven, reizen, onderwijs en opleiding, winkelen) en domein (persoonlijk, 

publiek, werk en onderwijs). Er is geen uitvoerige analyse uitgevoerd van de verdeling van opgaven 
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over de vier globale descriptoren, maar slechts een globale beschouwing. Deze wees uit dat de centrale 

examens vooral opgaven bevatten gericht op lezen om informatie op te doen. 

Standard setting 

In deze fase wordt bepaald welk vaardigheidsniveau (in termen van het ERK) vereist is om de  

examenopgaven correct te kunnen beantwoorden door een oordeel te vragen van experts. De 

handleiding van de Raad van Europa geeft aan dat er een zekere mate van consensus hoort te zijn 

onder betrokkenen bij de standaardisering voordat met het standaardiseren kan worden begonnen. Het 

beoordelingsproces bestaat uit de volgende stappen: 

• Bepaling van de doelen van de beslisprocedure; 

Het doel van het beoordelingsproces is dat beoordelaars het minimale ERK-niveau vaststellen dat een 

kandidaat moet hebben om een bepaalde taaltoets met succes uit te voeren (referentie). Selectie van 

leesopgaven; hierbij gaat het om een deel van de teksten uit de examens op een bepaald niveau. Als 

selectiecriteria voor teksten en opgaven werden de volgende criteria gebruikt (Noijons et al., 2007): 

teksttype, tekstlengte, type leesopgave (meerkeuze, open), operaties (reproductie, conclusie, 

voorspelling enzovoorts), vragen naar tekstinhoud (hoofdgedachte, detail). De geselecteerde 

leesopgaven werden in willekeurige volgorde geplaatst, hoewel in feite de teksten met de bijbehorende 

opgaven een willekeurige volgorde kregen. In totaal zijn er voor Arabisch 82 leesopgaven 

geselecteerd. Voor het onderhavige onderzoek werden de teksten en opgaven die beoordelaars 

voorgelegd kregen zelf uitgekozen en ontwikkeld als basis voor proeftoetsen. Dit wordt nader 

uitgelegd in het methodegedeelte van dit artikel. 

• Selectie van beoordelaars; 

De beoordelaars die betrokken waren bij het onderzoek van Noijons en collega’s (2007) waren 

docenten afkomstig van scholen van het voortgezet onderwijs en WO- en Hbo-instellingen. Ook 

werden er enkele beoordelaars geselecteerd die werkzaam zijn in het zakenleven en particuliere 

taleninstituten. 

• Training van beoordelaars; 

Deze stap kwam overeen met het proces zoals dat beschreven is in de familiarisatiefase.  

• De beoordelingssessies; 

Tijdens deze stap kregen de beoordelaars de reeksen teksten en opgaven aangeboden in willekeurige 

volgorde. Zij maakten hun inschatting kenbaar op een beoordelingsformulier. 

• Procedures dataverzameling; 

De gegevens zijn verzameld en ingevoerd in SPSS. Deze procedure is ook gevolgd in het onderhavige 

onderzoek. 
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Empirische validatie  

De empirische validatie omvat de volgende stappen: 

• Bepaling van de beoordelaarsovereenstemming; 

Hierbij werd de beoordelaarsovereenstemming en –betrouwbaarheid berekend. Daarnaast werd per 

schooltype bepaald wat het gemiddeld vereiste minimumniveau is. Dit is het niveau dat een kandidaat 

minimaal moet beheersen om een voldoende op een examen te halen. In Tabel 3 staan de belangrijkste 

berekende gegevens van het centraal examen Arabisch vermeld. Van het examen BB-KB moet nog 

worden opgemerkt dat dit bij de uitvoering van het onderzoek nog niet bestond; in plaats daarvan is er 

een voorbeeldexamen gebruikt. De getallen in de kolom gemiddeld vereiste minimumniveau hebben 

de volgende waarden: 1=A1, 2=A2, 3=B1, 4=B2, 5=C1. Het gemiddeld vereiste minimumniveau kan 

ook grafisch worden weergegeven, zoals in Figuur 2. 

Uit het onderzoek bleek dat de beoordelaars de opgaven uit het examen op het laagste niveau (BB-KB) 

lager op de ERK-schaal hadden ingedeeld dan de opgaven uit examens op de hogere niveaus (havo en 

vwo). Het vereiste minimumniveau loopt op naarmate de examens van een hoger niveau zijn, wat 

betekent dat de moeilijkheidsgraad van de examens toeneemt. 

 
Tabel 3   Beoordelaarsbetrouwbaarheid, beoordelaarsovereenstemming en gemiddeld vereiste minimumniveau per examen Arabisch 

 
 

 

 
Figuur 2   Gemiddeld vereiste minimumniveaus voor het examen Arabisch 
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• Bepaling van minimumscores bij relevante ERK-niveaus voor ieder examen; 

De minimumscores zijn de scores op een examen die een kandidaat moet behalen om te kunnen 

beweren dat hij zich op een bepaald ERK-niveau bevindt. De onderzoekers vergeleken deze scores 

met de door de CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) bepaalde cesuur voor 

voldoende/onvoldoende bij het feitelijke examen van een bepaald jaar. Hiermee kon worden 

vastgesteld wat het vereiste minimumpercentage juiste antwoorden op een geheel examen moet zijn. 

Bij het onderzoek van Noijons en collega’s (2007) kregen de beoordelaars echter geen volledige 

examens voorgelegd, maar een representatieve selectie van opgaven uit de beschikbare examens van 

een bepaald jaar. Verder waren de leerlingaantallen per examen te klein om analyses te doen. De 

onderzoekers gingen ervan uit dat de door hen gebruikte steekproeven van opgaven uit verschillende 

examens een getrouwe afspiegeling vormen van het gehele examen waaruit de steekproef is getrokken. 

Deze aanname is gebruikt om voor een specifiek examen voor een specifiek jaar een relevante ERK-

cesuur te bepalen. 

In Tabel 4 zijn de minimumscores aangegeven. Om deze scores met de CEVO-cesuur te kunnen 

vergelijken zijn ze weergegeven in termen van het vereiste minimumpercentage juiste antwoorden op 

een geheel examen. De CEVO-cesuur geeft aan wat het percentage goede antwoorden moet zijn om 

een voldoende voor het examen te halen. Het minimumpercentage goede antwoorden geeft aan welk 

aandeel goede antwoorden de kandidaat moet geven om het relevante ERK-niveau te hebben gehaald. 

 
Tabel 4  Minimumscores bij relevante ERK-niveaus in percentages van het totaal aantal opgaven per examen Arabisch 

 
 

Conclusies koppelingsonderzoek 

In het koppelingsonderzoek van Noijons en collega’s (2007) trokken de onderzoekers enkele 

belangrijke conclusies: 

• Een globale beschouwing van de opgaven in de examens Arabisch, Russisch, Spaans en Turks 

bevestigt het beeld dat uit de analyses van de examens Frans, Duits en Engels naar voren kwam, 

namelijk dat de opgaven voornamelijk gericht zijn op lezen om informatie op te doen. Dit ligt aan 

de voorschriften in de examenmodellen, die aan dit soort lezen het grootste gewicht toekennen. 

Deze conclusie is voor het onderhavige onderzoek belangrijk, omdat het aantoont dat de genoemde 

descriptor overheerst in de centrale examens en er weinig aandacht is voor de overige drie 

descriptoren. Deze overige descriptoren komen wel aan bod in het onderhavige onderzoek. 
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• De standaardbepaling toont aan dat van vmbo-BB tot vwo de centrale examens leesvaardigheid op 

steeds hogere ERK-niveaus betrekking hebben. 

Deze conclusie is toegepast op het onderhavige onderzoek door proefteksten en –opgaven onder 

leerlingen van de schooltypen GL/TL, havo en vwo af te nemen waarbij het ERK-niveau oploopt. Dit 

geldt zowel voor teksten binnen als tussen de schooltypen. 

• Bij een aantal talen ontlopen de verschillen in veronderstelde vereiste minimum ERK-niveaus bij 

examens van verschillend schoolniveau elkaar weinig. 

Voor het eigen onderzoek is uitgegaan van de vereiste minimumniveaus zoals die in het 

koppelingsonderzoek van Noijons en collega’s (2007) voor verschillende schoolgroepen naar voren 

zijn gekomen. Dit is het niveau dat minimaal vereist is om een voldoende te halen. Bij het eigen 

onderzoek zijn per schoolgroep (GL/TL, havo en vwo) teksten en opgaven van drie ERK-niveaus 

afgenomen. Aan de hand van de toetsscores is na te gaan in hoeverre het vereiste minimumniveau van 

examens Arabisch overeenkomt met het onderzoek van Noijons en collega’s (2007). 

• Hoewel niet alle vier de globale descriptoren in de examens in dezelfde mate lijken voor te komen, 

kan men veronderstellen dat de vaardigheden die beschreven worden in de gedetailleerde 

descriptoren in een redelijke afspiegeling van het ERK voorkomen. Dit komt door een aanzienlijke 

overlap met de leesvaardigheden die onder de globale descriptoren beschreven worden. Wanneer 

men bijvoorbeeld constateert dat het lezen van correspondentie weinig voorkomt hoeft dit niet te 

betekenen dat de vaardigheden, beschreven in de gedetailleerde descriptoren onder 

correspondentie lezen, niet in het examen vertegenwoordigd zijn. Zowel bij correspondentie lezen 

als bij lezen om informatie op te doen moeten kandidaten in staat zijn om hoofdzaken en 

detailinformatie uit teksten te begrijpen. Het is aannemelijk dat wanneer een kandidaat over deze 

vaardigheid beschikt bij het lezen van een tijdschriftartikel, zoals genoemd bij lezen om informatie 

op te doen, hij of zij deze vaardigheid ook heeft bij het lezen van een correspondentietekst. Het 

verschil ligt dus niet in de leesvaardigheid, maar in de tekstsoort. In deze conclusie wordt 

verondersteld dat de globale descriptoren vergelijkbare vaardigheden omvatten. Dit betekent dat 

als een vaardigheid wordt verworven aan de hand van een bepaalde descriptor, deze vaardigheid 

ook toepasbaar is op een descriptor die niet in het examen voorkomt. 

 

Een van de aanbevelingen uit dit koppelingsonderzoek luidde: “Bij de vaststelling van de 

examenmodellen zou overwogen kunnen worden of het nodig is ontbrekende descriptoren uit het ERK 

meer expliciet in aanmerking te laten komen voor opname in de examens. Het gaat hierbij met name 

om zakelijk getinte correspondentie, oriënterend lezen en het lezen van instructies.” Deze aanbeveling 

vormt het uitgangspunt van het onderhavige onderzoek.  
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Methoden 

 

Steekproef  

Voor het onderzoek zijn middelbare scholen geselecteerd waarop de te ontwikkelen proeftoetsen 

konden worden afgenomen. Het moesten scholen zijn die Arabisch als examenvak aanbieden. De 

keuze viel op drie scholen: één in Amsterdam, één in Rotterdam en één in Den Haag. De school in 

Den Haag is niet door de onderzoeker bezocht, in plaats daarvan heeft de docent die daar werkzaam is 

de proeftoetsen afgenomen. 

Op zowel de school in Amsterdam als die in Rotterdam is een docent werkzaam die deel uitmaakt van 

de constructiegroep Arabisch. Deze constructiegroep werkt samen met Cito aan de examenopgaven en 

correctievoorschriften voor de centrale examens Arabisch. Op de school in Den Haag werkt een 

docent die lid is van de Cevo (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven). Deze commissie 

stelt de toetsen vast voor de centrale examens en de beoordelingsvoorschriften. De docenten gaven les 

op verschillende schooltypen: GL/TL, havo en vwo. Leerlingen uit de eindexamenklassen van elk 

schooltype hebben meegewerkt aan het onderzoek. Het gaat om de leerjaren 4 GL/TL, 5 havo en 6 

vwo. Omdat de leerlingaantallen in de eindexamenklassen van havo en vwo laag waren, zijn ook 

leerlingen uit de vierde klas havo en de vijfde klas van het vwo bij het onderzoek betrokken.  

 

In de havo 4-klas van één school vielen vier leerlingen af, omdat zij net begonnen waren met Arabisch 

en de teksten niet konden lezen. Twee leerlingen hadden het verkeerde examen gemaakt (beiden 

maakten een havo-examen, terwijl ze op het vwo zaten) en daarom zijn hun resultaten eveneens 

afgevallen. In totaal hebben 92 leerlingen meegewerkt aan het onderzoek. In Tabel 5 staat de verdeling 

over de onderzoeksgroepen en de verdeling tussen de geslachten. 

 
Tabel 5   Verdeling onderzoeksgroep op onderwijssoort, klas en geslacht. 
 GL/TL Havo vwo 

  havo 4 havo 5 vwo 5  vwo 6 

Aantal mannen 13 9 6 1 1 

Aantal vrouwen 16 28 6 2 10 

Totaal 29 49 14 

 

Voor de standard setting zijn zeven beoordelaars geselecteerd. Vijf van hen zijn lid van de 

constructiegroep Arabisch, die in samenwerking met Cito de examenopgaven en 

correctievoorschriften voor de centrale examens ontwikkelen. De andere twee zijn Cevolid. Zij zijn 

bevoegd voor het vak Arabisch en hebben bovendien leservaring in eindexamenklassen Arabisch. Een 

ander belangrijk punt is dat allen bekend zijn met het ERK; zij hebben meegedaan aan de 

familiarisatie bij het koppelingsonderzoek van Noijons en collega’s (2007) voor de centrale examens 

Arabisch.  
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Ontwikkeling  proeftoetsen 

Een deelvraag van het onderzoek was in hoeverre teksten voor leesvaardigheid Arabisch gekoppeld 

kunnen worden aan de niveaus van het ERK. Om deze vraag te beantwoorden zijn er Arabische 

teksten verzameld waar vragen bij zijn ontworpen. Door deze teksten en vragen aan te laten sluiten bij 

de descriptoren en aan ERK-niveaus te koppelen werd geprobeerd te voldoen aan de inhoudelijke 

specificatie van de koppelingsprocedure, zoals beschreven in het theoretisch kader. Veel teksten 

kwamen uit een krant, zoals Al-Ahram, uit een tijdschrift, bijvoorbeeld Al-majalla, of zijn van internet 

gehaald. Het verzamelen gebeurde eerst aan de hand van de globale descriptoren (correspondentie 

lezen, oriënterend lezen, instructies lezen) en de specifieke descriptoren (met omschrijvingen) uit 

taalprofielen. Verder stonden er ook voorbeelden van teksten op een bepaald niveau in taalprofielen, 

zoals een recept, een verjaardagskaart of een prijslijst.  

Op basis van deze criteria zijn de verzamelde teksten ingedeeld in niveaus variërend van A1 tot en met 

C1. Vervolgens zijn er vragen bij de teksten ontwikkeld. Deze vragen moesten enerzijds het niveau en 

de descriptor zo goed mogelijk dekken en anderzijds het begrip van de inhoud van de betreffende tekst 

zo goed mogelijk toetsen.  

Bij het formuleren van de vragen is gebruikgemaakt van eindtermen zoals deze in het 

examenprogramma voorkomen (zie bijlagen 1 en 2). Deze geven de kennis, inzichten en vaardigheden 

aan waarover een leerling moet beschikken aan het einde van de opleiding. Bij het ontwikkelen van 

opgaven voor centrale examens worden deze eindtermen ook gebruikt.  

Als vraagtypen zijn meerkeuzevragen, voorgestructureerde vragen en open vragen gebruikt. De 

meerkeuzevragen zijn van het type drie- en vierkeuzevragen, die ook het meeste in de centrale 

examens leesvaardigheid voorkomen. Twee teksten hebben een gesloten voorgestructureerde vraag, 

namelijk het zetten van een aantal handelingen in de juiste volgorde en het aangeven of beweringen 

juist of onjuist zijn. Verder zijn er open vragen opgenomen, waaronder de kort- en de lang-

antwoordvraag. Beide soorten open vragen komen ongeveer evenveel voor. Het aantal open vragen is 

groter dan het aantal gesloten vragen. 

Ter controle van het niveau van de teksten en de vragen en om de kwaliteit van de toets te garanderen 

zijn deze voorgelegd aan twee begeleiders vanuit Cito. Beiden hebben ervaring met het inschatten van 

het ERK-niveau van teksten en opgaven voor het centraal examen Arabisch. Bij enkele teksten 

bestond er verschil van mening tussen het oordeel van de onderzoeker en dat van collega’s van Cito. 

Het betrof steeds een verschil van één niveau boven of onder de eigen inschatting van de onderzoeker. 

Aan de hand van discussie is er overeenstemming bereikt over het uiteindelijke ERK-niveau. Alle 

vragen bij de teksten zijn gesteld in het Nederlands en de leerlingen moesten ook in het Nederlands 

antwoorden. Dit werd gedaan, omdat het gebruikelijk was bij het centraal examen Arabisch. Ook 

vergemakkelijkte dit het nakijken door de onderzoeker.  
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In totaal zijn er 21 teksten voorbereid (zie Tabel 6). De teksten staan in de volgorde waarin ze zijn 

verzameld. Hieruit zijn per descriptor op drie ERK-niveaus teksten geselecteerd die zijn opgenomen in 

de verschillende proeftoetsen. Bij het kiezen van de teksten voor opname in de proeftoetsen is onder 

andere gelet op de aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen en hun veronderstelde voorkennis. 

De teksten die in de proeftoetsen zijn gebruikt zijn gecursiveerd. Alle teksten met bijbehorende vragen 

zijn te vinden in bijlage 5. 

Om de verschillende proeftoetsen te kunnen beoordelen is er een correctievoorschrift opgesteld voor 

alle teksten en vragen. Hiermee is geprobeerd de betrouwbaarheid en objectiviteit van de toetsen te 

waarborgen door duidelijk aan te geven op welke wijze de resultaten beoordeeld worden.  

Alle 21 teksten zijn voorgelegd aan beoordelaars om tijdens de standard setting het ERK-niveau vast 

te stellen. 

 
Tabel 6  Geselecteerde teksten voor standard setting en proeftoetsen 
Tekstnummer Descriptor Ingeschat niveau Aantal vragen Omschrijving 

1 Instructies lezen B1 3 Veiligheidsvoorschriften gebruik stofzuiger 

2 Oriënterend lezen A1 1 Programmagids (uit Marokko)  

3 Oriënterend lezen C1 2 Tekst van Wikipedia over spijkerschrift 

4 Correspondentie lezen B1 2 Brief aan vriend met felicitaties vanwege huwelijk 

5 Instructies lezen B1  1 Recept uit tijdschrift 

6 Instructies lezen B2 2 Gebruik stofzuiger (slang vastmaken, zuigen enz.) 

7 Oriënterend lezen A2 1 Menukaart van een restaurant 

8 Correspondentie lezen A1 1 Kaart voor moederdag 

9 Instructies lezen C1 1 Functies instellen op keyboard 

10 Correspondentie lezen B2 2 Tekst met toelatingscriteria voor politieacademie 

11 Oriënterend lezen B1 1 Tekst over verkoudheid 

12 Instructies lezen B1 1 Oplossen van problemen met Dvd-speler 

13 Correspondentie lezen C1 2 Brief aan de rechtbank met eis van betaling 

14 Instructies lezen A1 1 Evaluatieformulier van vliegreis 

15 Oriënterend lezen A2 1 Contactadvertenties  

16 Instructies lezen B2 2 Uitleg gebruik woordenboek 

17 Oriënterend lezen B1 3 Tekst over mogelijke Olympische Spelen in 2016 in Doha 

18 Oriënterend lezen B2 1 Reclame/advertentie voor digitale camera 

19 Correspondentie lezen A2 1 Bedankbrief uit tijdschrift  

20 Instructies lezen A2  2 Uitleg voor aanmaken account op website 

21 Instructies lezen B1 2 Uitleg gebruik stofzuiger  

 

Voor het bepalen van welk ERK-niveau leerlingen van GL/TL, havo en vwo bij het centraal examen 

leesvaardigheid Arabisch moeten kunnen beheersen (en dus ook onder hen kan worden afgenomen) 

zijn enkele resultaten van het koppelingsonderzoek van Noijons en collega’s (2007) als uitgangspunt 

genomen. Het betreft de vereiste minimumniveaus per examen. Deze zijn weergegeven in Figuur 2. 

 

Een minimum ERK-niveau geeft het niveau aan dat per examen minimaal nodig is om een voldoende 

te halen. Het werkelijke niveau dat leerlingen beheersen kan dus hoger liggen dan de balken aangeven. 
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Voor het onderhavige onderzoek is besloten om per schoolgroep één ERK-niveau vast te stellen 

waarvan wordt verondersteld dat dit het optimale/ideale niveau voor de betreffende schoolgroep is. Dit 

is bepaald door het niveau te nemen waar de scores van leerlingen volgens Figuur 2 het dichtst bij 

liggen. Voor de GL/TL-leerlingen is het niveau A2 als uitgangspunt genomen, omdat het naar de 

mening van de onderzoeker verdedigbaar is dat deze leerlingen niet hetzelfde niveau beheersen als 

havoleerlingen. Het kan voorkomen dat de door de onderzoeker vastgestelde ideale niveaus nog altijd 

niet goed aansluiten bij het niveau van de leerlingen en dat er enige overlap is met aangrenzende 

niveaus. Ter controle krijgen leerlingen daarom nog twee niveaus aangeboden, namelijk een niveau 

boven en een niveau onder het veronderstelde optimale/ideale niveau. Op deze manier komen alle 

(toetsbare) niveaus van het ERK in de proeftoetsen aan bod. Hoe de niveaus verdeeld zijn over de 

proeftoetsen per schoolgroep/schoolniveau is weergegeven in Tabel 7. Het veronderstelde optimale 

niveau is gecursiveerd. Uit de tabel blijkt dat het niveau B1 onder alle leerlingen wordt getoetst, 

terwijl A1 en C1 slechts bij één schooltype terugkomen. 

 
Tabel 7  Verdeling ERK-niveaus in proeftoetsen per schoolgroep 
Schoolgroep Taalniveau 

GL/TL A1 A2 B1   

Havo  A2 B1 B2  

Vwo   B1 B2 C1 

 

Afname 

De proeftoetsen werden tijdens één of twee (aansluitende) lesuren door de onderzoeker zelf 

afgenomen onder leerlingen. De tijd die de leerlingen nodig hadden verschilde per schooltype. Bij 

GL/TL en havo 4 waren de eerste leerlingen klaar na een kwartier, terwijl de eerste leerlingen van 

havo 5 en vwo 6 na een half uur alles af hadden. De meeste leerlingen waren ongeacht schooltype na 

een half uur klaar. 

Nadat leerlingen de proeftoets hadden gemaakt kregen zij de vragenlijst voorgelegd over wat zij van 

de teksten en vragen vonden. Zij vulden deze in met de proeftoetsen erbij, zodat ze teksten en vragen 

nog konden bekijken. 

Na afloop van de afname is met enkele docenten gesproken over wat zij van de proeftoetsen vonden. 

Ook is hen gevraagd naar achtergronden van de leerlingen. 

 

Standard setting 

De standard setting vond op verschillende momenten plaats. Dit was noodzakelijk, omdat de 

beoordelaars vanwege de afstand niet allemaal op een bepaald tijdstip naar Cito in Arnhem konden 

komen. Alle beoordelaars waren bekend met het ERK; zij hadden de familiarisatiefase doorlopen bij 

het koppelingsonderzoek van Noijons en collega’s (2007). 
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Vier beoordelaars, die deel uitmaken van de constructiegroep Arabisch, werden op Cito uitgenodigd. 

Als voorbereiding op de standard setting kregen zij verschillende uitspraken uit de globale 

descriptoren van het ERK op de vijf taalniveaus voorgelegd. Deze moesten ze in de juiste volgorde 

leggen van het laagste tot het hoogste niveau. Vervolgens kwam het document van taalprofielen ter 

sprake en werd uitgelegd hoe zij dit konden gebruiken bij het koppelen van niveaus aan teksten en 

vragen. Als oefening kregen zij drie oefenteksten aangeboden die zij moesten indelen in een van de 

taalniveaus. Na afloop werd besproken welk niveau de onderzoeker in gedachten had en waarop deze 

toekenning is gebaseerd. Als laatste gingen de beoordelaars zonder hulp met de teksten en vragen van 

het onderzoek aan de slag. 

 

De overige drie beoordelaars kregen de benodigde materialen thuis gestuurd en voerden de standard 

setting ook thuis uit. Het materiaal dat zij thuisgestuurd kregen, bestond uit:  

1. Brief met uitleg inhoud 

2. Taalprofielen (het gedeelte over leesvaardigheid)  

3. Oefenteksten 

4. Onderzoeksmateriaal (21 teksten met vragen) 

5. Beoordelingsformulier 

 

Met de taalprofielen en de oefenteksten doorliepen zij de eveneens de familiarisatie. Vervolgens 

gingen zij aan de slag met de standard setting. Als laatste stuurden deze beoordelaars het 

beoordelingsformulier naar Cito op. 

 

Proeftoetsen  

Om de geselecteerde en op een ERK-niveau ingedeelde teksten aan leerlingen te kunnen voorleggen 

zijn deze in proeftoetsen verwerkt. Er zijn drie versies van proeftoetsen ontwikkeld: één voor GL/TL, 

één voor havo en één voor vwo. Er werd geprobeerd aan de transparantie van de teksten en vragen 

tegemoet te komen door deze te laten aansluiten bij de inhoud en vormgeving van bestaande centraal 

schriftelijke examens. Alle proeftoetsen bevatten negen teksten. Drie teksten betreffen de descriptor 

correspondentie lezen. Drie teksten gaan over de descriptor oriënterend lezen. De descriptor instructies 

lezen komt ook tot uiting in drie teksten. Per descriptor komen er drie teksten aan bod met een 

oplopend taalniveau. Voor GL/TL waren de teksten van niveaus A1, A2 en B1. Havoleerlingen kregen 

teksten op de niveaus A2, B1 en B2. Op het vwo kwamen teksten aan bod met de niveaus B1, B2 en 

C1. De teksten van niveaus A2, B1 en B2 zijn voor verschillende schooltypen hetzelfde. 

Het aantal vragen bij de verschillende teksten liep uiteen van één tot drie. Er waren zowel open vragen 

als meerkeuzevragen. Bij de meerkeuzevragen waren er drie of vier antwoordmogelijkheden. Op elke 

vraag kon een bepaald aantal punten worden behaald. Dit puntentotaal varieerde van 1 tot 3. Voor 

meerkeuzevragen is standaard 1 punt te verdienen. Voor open vragen kunnen, afhankelijk van het 
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aantal gevraagde kenmerken, 2 of 3 punten worden verdiend. Het aantal punten dat voor een goed 

beantwoorde vraag te behalen was, stond ook bij iedere vraag aangegeven. Dit werd gedaan om 

leerlingen en docenten duidelijkheid te geven over het belang van de vraag, zodat de aanvaardbaarheid 

van de toetsen werd vergroot. In Tabel 8 is te zien welke vragen in welk proefexamen gesteld zijn. Een 

overzicht van de vragen is te zien in bijlage 6. In Tabel 9 staat het aantal te behalen punten per voor 

iedere schoolgroep aangegeven. 

 
Tabel 8  Overzicht van de vragen en de niveaus waarop de vragen gesteld zijn. 
vraag niveau descriptor punten GL/TL havo vwo 

A A1 CL 1 X   

B A1 OL 1 X   

C A1 IL 2 X   

D A2 CL 1 X X  

E A2 OL 1 X X  

F A2 IL 2 X X  

G A2 IL 1 X X  

H B1 CL 1 X X X 

I B1 CL 1 X X X 

J B1 OL 1 X X X 

K B1 OL 1 X X X 

L B1 OL 2 X X X 

M B1 IL 2 X X X 

N B2 CL 3  X X 

O B2 CL 1  X X 

P B2 OL 1  X X 

Q B2 IL 1  X X 

R B2 IL 2  X X 

S C1 CL 2   X 

T C1 CL 1   X 

U C1 OL 1   X 

V C1 OL 1   X 

W C1 IL 1   X 

 
Tabel 9   Aantal te behalen punten per descriptor 
  GL/TL Havo Vwo 

descriptor CL  4 7 9 

descriptor OL  6 6 7 

descriptor IL  7 8 6 

Totaal proeftoets  17 21 22 

 

Mening leerlingen over teksten en vragen  

Om meer te weten te komen over hoe leerlingen over de proeftoetsen denken kregen zij een vragenlijst 

voorgelegd. Er waren vier vragen per tekst, die allemaal op een vijfpuntsschaal konden worden 

beantwoord. De eerste vraag over het moeilijkheidsniveau van de tekst was: “Wat vond je van het 

niveau van de tekst?” (1 was makkelijk, 5 moeilijk.) De tweede vraag ging over het 
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moeilijkheidsniveau van de vragen en luidde: “Wat vond je van het niveau van de vragen?”. De 

antwoordmogelijkheden waren dezelfde als bij de eerste vraag. Bij de derde vraag ging het over wat 

leerlingen van de lengte van de tekst vonden (variërend van 1 goed/passend tot 5 veel te lang). De 

vierde vraag over de kennis om de tekst te kunnen lezen was een stelling, die luidde: “ik beschikte 

over voldoende kennis om de tekst te kunnen lezen”. Leerlingen konden aangeven in hoeverre zij het 

hiermee eens of oneens waren op een vijfpuntsschaal.  

 

Inschatting ERK-niveau door beoordelaars  

De geselecteerde beoordelaars kregen de taak om aan voorgelegde teksten en de bijbehorende vragen 

een ERK-niveau te koppelen. Zij konden op een beoordelingsformulier per tekst en per vraag 

aankruisen op welk ERK-niveau zij deze onderdelen inschatten. Het formulier staat in bijlage 7. 

 

Resultaten 

Proeftoetsen/toetsscores 

In Tabel 10 is te lezen welke scores de leerlingen op iedere vraag hebben behaald. 
 

Tabel 10    Scores per toetsvraag per schooltype (in percentages) 
    GL/TL havo vwo 

vraag niveau descriptor pun- 

ten 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

A A1 CL 1 3,4% 96,6% - - - - - - - - - - 

B A1 OL 1 17,2% 82,8% - - - - - - - - - - 

C A1 IL 2 6,9% 55,2% 37,9% - - - - - - - - - 

D A2 CL 1 3,4% 96,6% - - 20,4% 79,6% - - - - - - 

E A2 OL 1 44,8% 55,2% - - 77,6% 22,4% - - - - - - 

F A2 IL 2 44,8% 3,4% 51,7% - 38,8% 40,8% 20,4% - - - - - 

G A2 IL 1 75,9% 24,1% - - 63,3% 36,7% - - - - - - 

H B1 CL 1 6,9% 93,1% - - 22,4% 77,6% - - 7,1% 92,2% - - 

I B1 CL 1 34,5% 65,5% - - 34,7% 65,3% - - 0% 100% - - 

J B1 OL 1 62,1% 37,9% - - 77,6% 22,4% - - 42,9% 57,1% - - 

K B1 OL 1 65,5% 34,5% - - 79,6% 20,4% - - 50% 50% - - 

L B1 OL 2 75,9% 17,1% 6,9% - 73,5% 20,4% 6,1% - 35,7% 28,6% 35,7% - 

M B1 IL 2 24,1% 65,5% 10,3% - 61,2% 28,6% 10,2% - 42,8% 28,6% 28,6% - 

N B2 CL 3 - - - - 40,8% 20,4% 32,7% 6,1% 14,3% 14,3% 35,7% 35,7% 

O B2 CL 1 - - - - 57,1% 42,9% - - 42,9% 57,1% - - 

P B2 OL 1 - - - - 63,3% 36,7% - - 21,4% 78,6% - - 

Q B2 IL 1 - - - - 67,3% 32,7% - - 57,1% 42,9% - - 

R B2 IL 2 - - - - 65,3% 8,2% 26,5% - 50% 7,1% 42,9% - 

S C1 CL 2 - - - - - - - - 42,9% 35,7% 21,4% - 

T C1 CL 1 - - - - - - - - 42,9% 57,1% - - 

U C1 OL 1 - - - - - - - - 50% 50% - - 

V C1 OL 1 - - - - - - - - 28,6% 71,4% - - 

W C1 IL 1 - - - - - - - - 100% 0% - - 
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Bij de GL/TL’ers werd het onderdeel correspondentie lezen goed gemaakt. Op de niveaus A1 en A2 

had op één leerling na iedereen alles goed. Ook op niveau B1 scoorden leerlingen beter dan verwacht; 

de eerste vraag had bijna iedereen goed, bij de tweede vraag had 65,5% het antwoord goed. Zoals 

verwacht liep de score af naarmate het taalniveau omhoog ging. 

Het onderdeel oriënterend lezen laat grotere verschillen zien. Toch was er hier ook sprake van een 

aflopende score bij een oplopend taalniveau, zoals verwacht was. 82,8% had de vraag bij tekst A1 

goed. Op niveau A2 had slechts 55,2% de vraag goed beantwoord. De vragen bij de tekst van niveau 

B1 werden door een meerderheid fout beantwoord: de eerste vraag had 62,1% fout, op de tweede 

vraag (een meerkeuzevraag) scoorde 65,5% nul punten en 75, 9% beantwoordde de derde vraag fout.  

De leerlingen hadden verder moeite met de teksten van het onderdeel instructies lezen. Op  

de vraag bij de tekst op A1-niveau scoorde 55,2% van de leerlingen 1 punt en 37,9% de volle 2 

punten. Van de tekst van het niveau A2, die op hun niveau zou moeten zijn, werd de eerste vraag door 

51,7% goed beantwoord (met het maximale aantal punten), maar 44,8% had de vraag fout. Op de 

tweede vraag scoorde maar liefst 75,9% van de leerlingen geen punten.  

De tekst op niveau B1 werd opvallend goed gemaakt: 65,5% scoorde één punt, 10,3% procent scoorde 

het maximum van twee punten.  

 

De havoleerlingen scoorden op het onderdeel correspondentie lezen zoals verwacht. Het percentage 

foute antwoorden nam hier toe naarmate het taalniveau opliep. De teksten op niveaus A2 en B1 

werden door de meerderheid goed gemaakt: de vraag bij niveau A2 werd door 79,6% goed 

beantwoord, het antwoord op de twee vragen bij tekst B1 had  respectievelijk 77,6% en 65,3% goed. 

De tekst op het niveau B2 werd, zoals verwacht, slechter gemaakt. Verder had een deel van de 

leerlingen beide vragen bij de tekst niet gemaakt: 10,2% had bij de eerste vraag niets ingevuld en 

18,3% bij de tweede vraag niet. Bij de eerste vraag had 40,8% het antwoord fout, 20,4% scoorde 1 

punt en 32,7% behaalde 2 punten (het maximum voor deze vraag was 3 punten). De tweede vraag had 

57,1% van de leerlingen fout.  

Bij het onderdeel oriënterend lezen scoorden de leerlingen op alle niveaus slecht. De vraag bij de tekst 

op A2-niveau werd door maar liefst 77,6% van de leerlingen fout beantwoord, terwijl de verwachting 

was dat deze vraag onder hun niveau zou liggen. Ook de vragen bij de tekst van het niveau B1 gingen 

bij de meesten fout (vraag 1 had 77,6% fout, 79,6% behaalde geen punten bij de tweede vraag en de 

derde vraag ging bij 73,5% fout). Daarbij moet worden opgemerkt dat een groot aantal leerlingen op 

deze vragen geen antwoord had gegeven: de eerste vraag was door 20,4% niet beantwoord, 10,2% 

vulde bij de tweede vraag niets in en de derde vraag werd door maar liefst 30,6% niet beantwoord. Op 

het niveau B2 scoorde 63,3% van de leerlingen geen punten. 

Ook bij instructies lezen maakten veel leerlingen fouten in de tekst die onder hun niveau zou moeten 

zitten. De eerste vraag van de tekst op niveau A2 had slechts 20,4% helemaal goed (2 punten), terwijl 

40,8% één punt behaalde. Bij de eerste vraag was er een non-respons van 16,3% en bij de tweede had 
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12,2% niets ingevuld. De tweede vraag beantwoordde maar liefst 63,3% fout. De tekst op niveau B1, 

wat hun ingeschatte niveau zou moeten zijn, ging bij 61,2% fout. De twee vragen bij de tekst op B2-

niveau werden door respectievelijk 67,3% en 65,3% fout gemaakt. De non-respons was opvallend 

hoog: op de eerste vraag gaf 18,3% geen antwoord, en dit aandeel was met 26,5% bij de tweede vraag 

zelfs nog hoger.  

 

Leerlingen van het vwo scoorden bij het onderdeel correspondentie lezen goed op alle niveaus. 

Opvallend is dat de tekst van niveau C1, boven hun niveau, door een meerderheid goed werd gemaakt 

(58,1% scoorde 1 punt of meer op vraag 1, vraag 2 beantwoordde 57,1% goed). Ook bij het onderdeel 

oriënterend lezen scoorden de leerlingen hoog op het niveau C1. De helft had vraag 1 goed en 71,4% 

scoorde op vraag 2.  

Het onderdeel instructies lezen werd echter slechter gemaakt op alle niveaus. De vraag bij de tekst op 

niveau B1 werd door 42,9% fout beantwoord. 21,4% van de leerlingen had geen antwoord gegeven. 

Bij vraag 1 van de tekst op B2-niveau scoorde 57,1% nul punten en bij vraag 2 de helft. Beide vragen 

hadden een hoge non-respons van 21,4%. De vraag bij niveau C1 werd door alle leerlingen fout 

beantwoord.  

 

Moeilijkheidsgraad van de vragen 

Om de moeilijkheidsgraad van de vragen te bepalen zijn p-waarden uitgerekend. In Tabel 11 staan de 

p-waarden per taalniveau en descriptor voor iedere schoolgroep weergegeven. De normwaarden zijn, 

zoals in het hoofdstuk psychometrische analyse al werd aangegeven, afhankelijk van het vraagtype. 

Open vragen hebben als normwaarde 0,50 en bij gesloten vragen is de ideale p-waarde afhankelijk van 

het aantal alternatieven: bij drie alternatieven is de waarde 0,68 en bij vier alternatieven is 0,63 de 

normwaarde. 

Bij de leerlingen van GL/TL blijkt dat drie van de vier vragen bij het onderdeel correspondentie lezen 

voor hen makkelijk waren. Vraag I bij de tekst op B1-niveau was een stuk moeilijker, al lag de waarde 

nog wel boven de norm. Het onderdeel oriënterend lezen laat een toenemende moeilijkheidsgraad van 

de opdrachten zien naarmate het taalniveau oploopt, wat de verwachting was. Vraag B heeft een hoge 

p-waarde, terwijl die van de vragen J, K en L laag tot zeer laag zijn. Bij instructies lezen waren de 

meeste vragen moeilijk; alleen vraag F bevond zich net boven de norm. De vragen C, G en L  hadden 

een lage tot zeer lage p-waarde.  

De RIT-waarden zijn alle positief, wat betekent dat elke vraag door hoogscoorders op de toets beter 

werd gemaakt dan door laagscoorders op dezelfde toets. De vragen A en D zijn slecht; zij maken geen 

onderscheid tussen hoog- en laagscoorders. Vraag B heeft een middelmatige/onvoldoende RIT. De 

RIT-waarde van de vragen F, H en M is voldoende/goed. De overige vragen hebben een goede of zeer 

goede RIT, met de vragen J en L als uitschieters. Deze vragen maken het beste onderscheid tussen 
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hoog- en laagscoorders op de toets als geheel. Opvallend is dat alle vragen bij de tekst B1 oriënterend 

lezen (J, K en L) een goed onderscheidingsvermogen hebben.  

 
Tabel 11   p- en RIT-waarden per vraag per onderwijssoort 
    GL/TL havo vwo 

vraag descriptor niveau norm p-

waarde 

p-

waarde 

rit-

waarde 

p-

waarde 

rit-

waarde 

p-

waarde 

rit-

waarde 

A CL A1 0,68 0,97 0,03 - - - - 

B OL A1 0,50 0,83 0,22 - - - - 

C IL A1 0,50 0,38 0,36 - - - - 

D CL A2 0,68 0,97 0,03 0,80 0,46 - - 

E OL A2 0,50 0,55 0,38 0,22 0,07 - - 

F IL A2 0,50 0,52 0,34 0,20 0,61 - - 

G IL A2 0,50 0,24 0,46 0,37 0,59 - - 

H CL B1 0,68 0,93 0,27 0,78 0,36 0,93 0,61 

I CL B1 0,63 0,66 0,56 0,65 0,48 1,00 - 

J OL B1 0,50 0,38 0,62 0,22 0,42 0,57 0,71 

K OL B1 0,63 0,34 0,47 0,20 0,15 0,50 0,57 

L OL B1 0,50 0,07 0,71 0,06 0,60 0,36 0,53 

M IL B1 0,50 0,10 0,29 0,10 0,21 0,29 0,61 

N CL B2 0,50 - - 0,06 0,71 0,36 0,69 

O CL B2 0,50 - - 0,43 0,54 0,57 0,57 

P OL B2 0,63 - - 0,37 0,28 0,79 0,47 

Q IL B2 0,50 - - 0,33 0,45 0,43 0,51 

R IL B2 0,50 - - 0,27 0,51 0,43 0,34 

S CL C1 0,50 - - - - 0,21 0,09 

T CL C1 0,50 - - - - 0,57 0,36 

U OL C1 0,63 - - - - 0,50 0,64 

V OL C1 0,63 - - - - 0,71 0,09 

W IL C1 0,50 - - - - 0 - 

 

Voor de havoleerlingen waren de vragen bij het onderdeel correspondentie lezen, afgezien van het 

hoogste taalniveau, niet moeilijk. Vraag N heeft een zeer lage p-waarde en die van vraag O ligt ook 

onder de norm. De p-waarden bij het onderdeel oriënterend lezen zijn zeer laag, wat betekent dat de 

vragen voor de leerlingen te moeilijk waren. Ook op het onderdeel instructies lezen bleken de vragen 

moeilijk tot zeer moeilijk. 

Bij het vergelijken van de RIT-waarden valt op dat vraag E de laagste score heeft met een slecht 

onderscheidingsvermogen. Het onderscheidingsvermogen van de vragen K en M is  

middelmatig/onvoldoende. Aan de andere kant hebben de overige elf van de vijftien vragen een zeer 

goede RIT-waarde. Hieronder vallen alle vragen van correspondentie lezen en vier van de vijf vragen 

van instructies lezen. Vraag N heeft het beste onderscheidingsvermogen. 

 

De p-waarden voor vwo-leerlingen bij het onderdeel correspondentie lezen nemen over het algemeen 

af per vraag, wat van tevoren was verwacht. Opvallend is dat vraag N moeilijker is, terwijl de p-
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waarde van vraag T dichter bij de norm ligt dan mag worden aangenomen, met het oog op het hoge 

taalniveau.  Gelet op de p-waarden was de helft van de vragen bij het onderdeel oriënterend lezen  

moeilijk en de andere helft makkelijk. Opmerkelijk genoeg was de p-waarde van de vragen K, L en M 

op B1-niveau (het laagste niveau voor vwo) onder de norm. Verder was vraag V makkelijk, terwijl zou 

worden verwacht dat deze vraag moeilijk is, omdat deze op het voor vwo-leerlingen hoogste 

taalniveau zit. Bij het onderdeel instructies lezen liggen alle p-waarden onder de norm, wat betekent 

dat de vragen moeilijk waren. Vraag I hebben alle leerlingen goed beantwoord, waardoor deze vraag 

het makkelijkst was. Vraag W werd door alle leerlingen fout beantwoord en was waarschijnlijk het 

moeilijkst. 

De RIT-waarden van de vragen die vwo-leerlingen hebben gemaakt vallen over het algemeen hoog uit. 

Tien van de zestien vragen hebben een zeer goed onderscheidingsvermogen, met vraag J als beste. 

Van de vragen I en W konden geen RIT-waarden worden berekend, omdat de eerste vraag door alle 

leerlingen goed en de tweede vraag door alle leerlingen fout is beantwoord. Vraag Q heeft een 

voldoende of goed onderscheidingsvermogen. De vragen S en V hebben een slechte of middelmatige 

RIT-waarde en maken daardoor het minste onderscheid tussen hoog- en laagscoorders op de toets als 

geheel.  

 

Vergelijking totaalscores per taalniveau 

Behalve het kijken naar afzonderlijke opdrachten is het voor het onderzoek ook interessant om te 

kijken naar het totaalbeeld van ERK-niveaus en descriptoren aan de hand van de totaalscore op de 

proeftoetsen. Per schoolgroep zijn voor de taalniveaus en de descriptoren de gemiddelde scores 

uitgerekend, die vervolgens zijn getoetst. Verder zijn de gemiddelde scores uitgedrukt in een 

percentage van de maximumscore. In Tabel 12 zijn de totaalscores, gemiddelden, 

standaardafwijkingen en percentages per taalniveau per schoolgroep aangegeven. 

 
Tabel 12   totaalscores, gemiddelden, standaardafwijkingen, percentages en t-toetsen  
 maximale score GL/TL havo vwo T-toetsen 

  Gem (sd) percentage Gem (sd) percentage Gem (sd) percentage P-waarde  

Totaalscore op niveau A1 4 3,10 (0,77)  77,5% - - - 

Totaalscore op niveau A2 5 2,83 (1,17)  56,6% 2,20 (1,34)  44% - 0,04* 

Totaalscore op niveau B1 8 3,48 (1,79)  43,5% 2,67 (1,51)  33,8% 4,86 (2,18)  60,8% - 

Totaalscore op niveau B2 8 - 2,78 (2,03)  34,8% 4,64 (2,06)  58% 0,00* 

Totaalscore op niveau C1 6 - - 2,57 (1,28)  42,8% - 

* Deze resultaten zijn significant 

 

De GL/TL-leerlingen scoorden hoog op niveau A1, en bleven op A2 ook boven de helft van de score. 

Op het niveau B1 bleven ze net onder de helft van de score. De percentages geven aan dat de 

gemiddelde score afneemt naarmate het taalniveau oploopt, zoals van tevoren was verwacht. 
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De havoleerlingen scoorden gemiddeld laag tot zeer laag op alle niveaus. De gemiddelde scores lagen 

alle drie onder de helft van de score. Er is geen duidelijke lijn te zien tussen de scores van 

verschillende taalniveaus. Opvallend is wel dat niveau B2 gemiddeld beter werd gemaakt dan niveau 

B1, al is het verschil klein. 

De vwo-leerlingen scoorden gemiddeld hoog op de niveaus B1 en B2. Het niveau C1 werd gemiddeld 

minder goed gemaakt, en lag onder de helft van de score. Net als bij de GL/TL-leerlingen neemt de 

gemiddelde score af naarmate het taalniveau oploopt. 

Om te kijken of er een verschil is in totaalscore op niveau A2 tussen GL/TL- en havoleerlingen is er 

een t-toets uitgevoerd (Tabel 12). GL/TL-leerlingen scoren gemiddeld hoger dan havoleerlingen. Het 

verschil is bij tweezijdige toetsing statistisch significant (t(76) = 2,08, p = .04). Het is opmerkelijk te 

noemen dat de GL/TL’ers hoger scoren dan de havoleerlingen, omdat verwacht werd dat de eersten 

een lagere score zouden hebben op hetzelfde taalniveau ten opzichte van de leerlingen van het hogere 

schoolniveau.  

Om te onderzoeken of er een verschil is in score op niveau B2 tussen havo- en vwo-leerlingen is er een 

t-toets uitgevoerd (Tabel 12). Vwo-leerlingen scoren gemiddeld hoger dan havoleerlingen. Het 

verschil is statistisch significant (t(61) = -3,02, p = .00). Dat de vwo-leerlingen hoger scoren dan de 

havoleerlingen ligt binnen de verwachting, omdat het niveau B2 het middelste niveau is voor de 

eerstgenoemde groep en het hoogste niveau voor de havoleerlingen. Dat het verschil zo groot is, of 

beter gezegd dat de havoleerlingen zo laag scoren, is wel opmerkelijk. 

Er is gekeken of er een verschil in totaalscore is op niveau B1 tussen GL/TL-, havo- en vwo-leerlingen 

door dit te toetsen met behulp van de ANOVA (Tabel 13).  

De totaalscore op niveau B1 verschilde wel significant voor de drie schooltypen (F(2,89) = 9,25, p = 

0.00). Paarsgewijze vergelijking volgens de LSD-methode wees uit dat alle schooltypen significant 

van elkaar verschilden (
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Tabel 14). De havoleerlingen scoren gemiddeld lager dan de GL/TL-leerlingen. Dit is opmerkelijk, 

omdat dit het ideale niveau van de havoleerlingen zou moeten zijn en het hoogste (en moeilijkste) 

niveau voor de GL/TL-leerlingen. 

 
Tabel 13  Variantieanalyse op totaalscore op niveau B1  

 df SS MS F Sig 

Totaalscore op niveau B1      

Tussen groepen 2 54,00 27,00 9,25 0,00* 

Binnen groepen 89 259,73 2,91     

* Deze resultaten zijn significant 
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Tabel 14  LSD Totaalscore op niveau B1  

Conditie 1 Conditie 2 Verschil in gemiddelden Significantie 

GL/TL Havo ,81(*) ,04 

  Vwo -1,37(*) ,02 

Havo GL/TL -,81(*) ,05 

  Vwo -2,18(*) ,00 

Vwo GL/TL 1,37(*) ,02 

  Havo 2,18(*) ,00 

*  p < .05 . 

 

Behalve het kijken naar de verschillen in scores tussen groepen (GL/TL-, havo- en vwo-leerlingen) is 

het voor het onderzoek ook van belang om te letten op verschillen binnen groepen. De gemiddelde 

score van het ene taalniveau zou samen kunnen hangen met een van de andere twee taalniveaus. De 

verwachting is dat naarmate het taalniveau oploopt de gemiddelde score afneemt vanwege de 

toenemende moeilijkheidsgraad. Om te kijken of er een verschil in score is tussen niveaus zijn er t-

toetsen voor gepaarde metingen uitgevoerd. Er zijn steeds paren van twee opeenvolgende niveaus 

gevormd, namelijk A1 en A2, A1 en B1, A2 en B1, A2 en B2, B1 en B2, B1 en C1 en B2 en C1 

(Tabel 15).  

De totaalscore van niveau A2 verschilde wel met die op niveau B1 (t(77) = -2,70, p = .009). Ook de 

totaalscores van niveau A2 en niveau B2 verschilden significant van elkaar (t(48) = -2,21, p = .032). 

De totaalscore op niveau B1 verschilde wel van de totaalscore op niveau C1 (t13) = 3,52, p = .004). 

Ook de totaalscore op niveau B2 verschilde met de score op niveau C1 (t(13) = 3,77,  

p = .002). De tekst op niveau B2 werd beter gemaakt. 
 

Tabel 15  Gepaarde  metingen op totaalscores van verschillende niveaus 
Afhankelijke t-toets tussen niveaus P-waarde 

A1 – A2 0,28 

A1 – B1 0,29 

A2 – B1 0,01* 

A2 – B2 0,03 

B1 – B2 0,89 

B1 – C1 0,00* 

B2 – C1 0,00* 

* Deze resultaten zijn significant 

 

 

Vergelijking totaalscores per descriptor 

In Tabel 16 zijn voor elke schoolgroep de gemiddelde scores per descriptor en voor de toets als geheel 

weergegeven, evenals de standaardafwijkingen en de percentages van de gemiddelden ten opzichte 

van de totaalscores. 
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Leerlingen van GL/TL scoorden gemiddeld zeer hoog op het onderdeel correspondentie lezen. Met de 

descriptor oriënterend lezen hadden ze een stuk meer moeite; hun score hierop ligt onder de helft van 

het totaal aantal punten. De gemiddelde score op het onderdeel instructies lezen ligt net onder de helft 

van het puntentotaal. De gemiddelde totaalscore voor de proeftoets ligt ruim hierboven. 

 

De havoleerlingen scoorden gemiddeld het beste op het onderdeel correspondentie lezen. Hun 

gemiddelde score daarvan ligt echter wel net onder de helft van de punten. De gemiddelde score voor 

oriënterend lezen is uitzonderlijk laag. Ook met de descriptor instructies lezen hadden veel leerlingen 

moeite, gezien hun lage gemiddelde score. Hun totaalscore is door de lage scores zelf ook gemiddeld 

laag. 

Op het onderdeel correspondentie lezen scoorden de vwo-leerlingen gemiddeld hoog (boven de helft 

van de punten). Bij het onderdeel oriënterend lezen liggen de gemiddelde scores rond de helft van de 

punten. Bij instructies lezen ligt de gemiddelde score veel lager. De gemiddelde totaalscore is hoog.  

 

Een vergelijking van de percentages van scores tussen de schoolgroepen laat zien dat de GL/TL-

leerlingen veel hoger scoorden op de descriptor correspondentie lezen dan de andere schoolgroepen: 

zij behaalden maar liefst 88% van hun totaalscore, vwo-leerlingen 64,3% en de havoleerlingen 52,7%. 

Bij oriënterend lezen scoorden de vwo-leerlingen beter dan de andere schoolgroepen: zij behaalden 

58,1% van hun totaalscore, terwijl de GL/TL-leerlingen niet verder kwamen dan 40,2% en de 

havoleerlingen zelfs 22,5%. De descriptor instructies lezen werd door alle schoolgroepen matig 

gemaakt. Alleen de GL/TL-leerlingen zaten rond het gemiddelde met 49,7% van de score, terwijl vwo 

(36,8%) en havo (32,6%) daar veel verder onder zaten. De totaalscore van de GL/TL- en vwo-

leerlingen zat net boven het gemiddelde (resp. 55,3% en 54,9%), terwijl die van de havoleerlingen 

daarbij ver achterbleef (36,4% van hun totaalscore).  

 
Tabel 16   Totaalscores op descriptoren per schoolgroep 
 vmbo havo  Vwo  

 maximale 

score 

Gem (sd) percentage maximale 

score 

Gem (sd) percentage maximale 

score 

Gem (sd) percentage 

Totaalscore op CL 4 3,52 (0,63) 88,0% 7 3,69 (1,86) 52,7% 9 5,79 (1,93) 64,3% 

Totaalscore op OL 6 241 (1,57) 40,2% 6 1,35 (1,09) 22,5% 7 4,07 (2,13) 58,1% 

Totaalscore op IL 7 3,48 (1,46) 49,7% 8 2,61 (1,91) 32,6% 6 2,21 (1,72) 36,8% 

Totaalscore op proeftoets 17 9,41 (2,51) 55,3% 21 7,65 (3,86) 36,4% 22 12,07 (4,29) 54,9% 

 

Vragenlijst leerlingen 

De leerlingen vulden na het maken van de proeftoets een vragenlijst in over wat zij van de teksten en 

vragen vonden. Het aantal beantwoorde vragen was vrij groot: vier per ERK-niveau, twaalf per 

descriptor, wat in totaal 36 oordelen opleverde. Om de analyse hiervan te vereenvoudigen zijn er 
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gemiddelde oordelen berekend per taalniveau en per descriptor. De resultaten hiervan worden 

hieronder besproken.  

 

Vergelijking oordelen per taalniveau 

Voor de vijf ERK-niveaus zijn de gemiddelde oordelen berekend per onderdeel van de vragenlijst en 

per descriptor. Een oordeel over het niveau van de tekst voor niveau A1 omvat dan ook de oordelen 

van A1 voor correspondentie lezen, oriënterend lezen en instructies lezen. Per niveau zijn vier vragen 

gesteld, te weten over het niveau van de tekst (makkelijk tot moeilijk), het niveau van de vragen 

(makkelijk tot moeilijk), de lengte van de tekst (goed/passend tot te lang) en de voorkennis van de 

leerlingen (oneens tot eens).   

In Tabel 17 staan de gemiddelde oordelen voor onderdelen op de verschillende niveaus. Lage scores 

op de eerste drie variabelen per niveau geven een oordeel aan van makkelijk of goed, terwijl bij de 

vierde variabele de schaal oploopt van oneens naar eens.  

 
Tabel 17  Oordelen per onderwijssoort voor de onderdelen op de verschillende niveaus en t-toetsen 
Onderzoeksgroep  GT/TL Havo Vwo t-toetsen 

 Gem (sd) Gem (sd) Gem (sd) P-waarde 

Oordeel niveau tekst A1 1,81 (0,880) - - - 

Oordeel niveau vragen A1 1,61 (0,596) - - - 

Oordeel lengte tekst A1 1,63 (0,742) - - - 

Oordeel voldoende kennis  A1 4,12 (0,881) - - - 

Oordeel niveau tekst A2 2,22 (0,901) 2,76 (1,214) - 0,040* 

Oordeel niveau vragen A2 2,07 (0,875) 2,56 (1,195) - 0,056 

Oordeel lengte tekst A2 1,97 (0,778) 2,54 (1,280) - 0,033* 

Oordeel voldoende kennis  A2 3,87 0,953) 3,37 (1,162) - 0,051 

Oordeel niveau tekst B1 3,01 (1,022) 3,19 (1,205) 2,69 (1,056) - 

Oordeel niveau vragen B1 2,45 (0,927) 2,73 (1,268) 2,62 (0,925) - 

Oordeel lengte tekst B1 2,98 (0,972) 3,00 (1,186) 2,74 (0,764) - 

Oordeel voldoende kennis  B1 3,56 (1,032) 3,16 (1,135) 3,39  (0,928) - 

Oordeel niveau tekst B2 - 3,58 (1,155) 3,65 (0,854) 0,827 

Oordeel niveau vragen B2 - 3,09 (1,208) 2,90 (0,949) 0,596 

Oordeel lengte tekst B2 - 3,45 (1,080) 3,43 (0,733) 0,956 

Oordeel voldoende kennis  B2 - 3,03 (1,085) 3,00 (0,915) 0,915 

Oordeel niveau tekst C1 - - 4,19 (0,522) - 

Oordeel niveau vragen C1 - - 3,25 (0,612) - 

Oordeel lengte tekst C1 - - 3,07 (0,742) - 

Oordeel voldoende kennis  C1 - - 2,69 (0,920) - 

* Deze resultaten zijn significant 

 

Uit de gegevens blijkt dat GL/TL-leerlingen op verschillende niveaus teksten en vragen makkelijk 

vonden, de lengte van de tekst goed en over voldoende kennis dachten te beschikken. Hun oordelen 

van de eerste drie variabelen blijken gemiddeld hoger uit te vallen naarmate het taalniveau oploopt, 

wat betekent dat teksten en vragen moeilijker worden gevonden. Dit komt overeen met de verwachting 
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vooraf. Bij de lengte van de tekst gaven de leerlingen met het oplopen van het taalniveau aan dat zij de 

teksten steeds langer vinden worden. Dit komt niet altijd overeen met de werkelijke lengte van de 

teksten op de verschillende niveaus. Verder gaven GL/TL-leerlingen aan over minder voldoende 

kennis te beschikken bij het maken van teksten en vragen naarmate het taalniveau stijgt.  

De oordelen van havoleerlingen vertoonden eenzelfde patroon met het toenemen van het taalniveau als 

dat van de GL/TL-leerlingen. De eerste drie namen per taalniveau toe en de laatste nam af. 

Leerlingen van het vwo lieten in hun oordelen vrijwel hetzelfde patroon zien als de andere 

schoolgroepen. Een verschil is dat zij de teksten op het hoogste niveau als minder lang beoordeelden 

dan het middelste niveau. 

Bij een vergelijking tussen leerlingen van GL/TL en havo blijkt dat de havoleerlingen de teksten en 

vragen van het niveau A2 moeilijker vonden dan de GL/TL-leerlingen. Dit mag opmerkelijk worden 

genoemd, omdat dit niveau voor havoleerlingen makkelijker zou moeten zijn dan GL/TL-leerlingen 

(het is voor eerstgenoemden het laagste niveau en voor de laatstgenoemden het middelste niveau). De 

verschillen op niveau A2 tussen GL/TL-leerlingen en havoleerlingen zijn statistisch getoetst door 

middel van een t-toets.  Daaruit blijkt dat havoleerlingen de teksten gemiddeld significant moeilijker 

vinden dan GL/TL-leerlingen. Ook vinden havoleerlingen eerder dat de teksten op niveau A2 te lang 

zijn dan GL/TL-leerlingen. Dit verschil is eveneens significant. Leerlingen van het vwo lijken juist 

teksten en vragen makkelijker te vinden dan de havoleerlingen. Om te kijken of er een verschil is in 

beoordeling van verschillende onderdelen van niveau B1 (niveau tekst, niveau vragen, lengte tekst, 

voldoende kennis) tussen GL/TL-, havo- en vwo-leerlingen zijn er variantieanalyses uitgevoerd. De 

resultaten van deze analyse staan weergegeven in Tabel 18. Geen van de oordelen verschilt significant.  

 
Tabel 18   Variantieanalyse op niveau tekst, niveau vragen, lengte tekst en voldoende kennis op B1-niveau 

 df SS MS F Sig 

Niveau tekst B1      

Tussen groepen 2 2,858 1,429 1,121 0,330 

Binnen groepen 89 113,452 1,275     

Niveau vragen B1      

Tussen groepen 2 1,460 0,730 0,578 0,563 

Binnen groepen 89 112,353 1,262     

Lengte tekst B1      

Tussen groepen 2 0,772 0,386 0,338 0,714 

Binnen groepen 89 101,580 1,141     

Voldoende kennis B1      

Tussen groepen 2 2,992 1,496 1,295 0,279 

Binnen groepen 89 102,806 1,155     

 

In Tabel 17 staan tevens de gemiddelde oordelen van de havo- en vwo-leerlingen die gaan over het 

taalniveau B2. De oordelen van beide groepen liggen dicht bij elkaar. Vooral het niveau van de teksten 

op B2-niveau werd moeilijk gevonden. Vergeleken met het vorige taalniveau vielen de scores bij beide 

schoolgroepen hoger (bij de eerste drie variabelen) en lager (bij de vierde variabele) uit. 
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Er is gekeken of er een verschil in beoordeling is op niveau B2 van verschillende onderdelen (niveau 

tekst, niveau vragen, lengte tekst en voldoende kennis) tussen havo- en vwo-leerlingen door t-toetsen 

uit te voeren. De beide groepen bleken bij geen van de oordelen significant van elkaar te verschillen.  

Ten slotte staan in Tabel 17 de gemiddelde oordelen voor het taalniveau C1. Dit niveau is alleen van 

toepassing op vwo-leerlingen. De teksten op C1-niveau werden als moeilijk ervaren. Ook gaven 

leerlingen aan dat ze niet over voldoende kennis beschikken om de teksten van dit niveau te kunnen 

lezen. 

 

Vergelijking oordelen per descriptor 

Voor elke descriptor afzonderlijk zijn de oordelen per onderdeel van de vragenlijst per schoolgroep 

uitgerekend. De descriptoren voor GL/TL-leerlingen bestaan uit de ERK-niveaus A1, A2 en B1, die 

van de havoleerlingen uit A2, B1 en B2 en vwo-leerlingen hebben oordelen gegeven over de niveaus 

B1, B2 en C1. 

In Tabel 19 staan de gemiddelde oordelen aangegeven voor de verschillende onderdelen van de 

vragenlijst van de verschillende descriptoren..  

 
Tabel 19   Gemiddelde oordelen op onderdelen vragenlijst voor de verschillende descriptoren 
Onderzoeksgroep  GT/TL Havo Vwo 

 Gem (sd) Gem (sd) Gem (sd) 

Oordeel niveau tekst CL 2,45 (0,914) 3,25 (1,121)  3,62  (0,815) 

Oordeel niveau vragen CL 2,08 (0,765) 2,72 (1,141) 3,12( 0,843) 

Oordeel lengte tekst CL 2,40 (0,789) 3,16 (1,089) 3,36 (0,685) 

Oordeel voldoende kennis  CL 3,78 (0,973) 3,15 (1,173) 3,07 (0,797) 

Oordeel niveau tekst OL 2,41  (0,705) 3,15 (1,268) 3,60 (0,926) 

Oordeel niveau vragen OL 2,07 (0,737) 2,85 (1,302) 2,94 (0,846) 

Oordeel lengte tekst OL 2,47 (0,824) 2,98 (1,169) 3,20 (0,548) 

Oordeel voldoende kennis  OL 3,83 (0,920) 3,19 (1,177) 3,06 (1,016) 

Oordeel niveau tekst IL 2,20 (1,078) 3,08 (1,183) 3,00 (0,778) 

Oordeel niveau vragen IL 2,00  (0,877) 2,81 (1,259) 2,53 (0,958) 

Oordeel lengte tekst IL 1,69 (0,701) 2,79 (1,168) 2,50 (0,772) 

Oordeel voldoende kennis  IL 3,93 (1,061) 3,26 (1,175) 3,03 (1,070) 

 

Bij de descriptor correspondentie lezen vonden de GL/TL-leerlingen de teksten en vragen makkelijk, 

terwijl de andere schoolgroepen deze teksten veel moeilijker vonden. Een vergelijking tussen de 

schoolgroepen laat zien dat de eerste drie oordelen steeds hoger uitvallen (wat betekent dat teksten en 

vragen steeds moeilijker werden gevonden) en het oordeel over voldoende kennis juist afneemt (wat 

betekent dat leerlingen aangaven over steeds minder voorkennis te beschikken). Dit komt overeen met 

de verwachting vooraf. 

Bij de descriptor oriënterend lezen vonden vooral de vwo-leerlingen de teksten moeilijk en te lang. 

Ook hier is tussen de schoolgroepen een toename te zien van de eerste drie oordelen en een afname 
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van het vierde oordeel. De gemiddelden wijken verder weinig af van die van de descriptor 

correspondentie lezen. 

Bij de descriptor instructies lezen werd lengte van de teksten door de GL/TL-leerlingen als zeer goed 

beoordeeld. Deze leerlingen vonden teksten en vragen ook makkelijker dan de andere 

onderzoeksgroepen, van wie de mening meer in het midden lag. 

 

Na afloop van de afname is met enkele docenten gesproken over wat zij van de proeftoetsen vonden. 

De docenten vonden dat sommige teksten een te moeilijk lettertype hadden. Zo kennen zij de 

schrijfwijze van de Arabische letters “l” en “m” in combinatie niet. Ook was een enkele gekopieerde 

tekst slecht leesbaar. Een andere opmerking betrof de vragen die werden gesteld. Bij vragen als “geef 

aan waar je kunt vinden…” moeten leerlingen volgens een docent te veel in de tekst zoeken, waardoor 

ze afhaken. Het was naar zijn mening beter om specifieke vragen te stellen. Enkele teksten van de 

hoogste niveaus per schooltype waren volgens docenten moeilijk, omdat er veel moeilijke woorden in 

zitten en het onderwerp niet aansluit bij de belevingswereld van de leerling.  

 

Standaardbepaling  

Als onderdeel van de koppelingsprocedure zijn de teksten en vragen voorgelegd aan beoordelaars. Het 

betrof hier alle verzamelde en gekoppelde teksten, waarvan slechts een deel onder leerlingen is 

afgenomen. Zeven beoordelaars hebben de 21 geselecteerde teksten en de daarbij behorende vragen 

ingedeeld op de niveaus van het ERK. Een aantal beoordelaars had alleen het niveau van de vragen 

aangegeven. Ook kwam het voor dat enkelen een tekst of de vragen die erbij horen vergeten zijn te 

beoordelen.  

Voor de standaardbepaling is het van belang om de indelingen van de onderzoeker met die van de 

beoordelaars te vergelijken.  In Tabel 20 staan de teksten en vragen die door leerlingen zijn gemaakt, 

met daarbij de inschatting van de niveaus door de onderzoeker en de beoordelaars. De nummering van 

teksten is gelijk aan die van de indeling tijdens de selectie van teksten. 

Bij de meeste teksten en vragen was er één ERK-niveau dat door een meerderheid van de beoordelaars 

werd genoemd. Over enkele teksten en vragen bestond geen consensus onder beoordelaars over het 

niveau. Het gaat om de teksten 1, 7, 14 en 19 en de vragen 1 en 2 bij tekst 3 en vraag 2 bij tekst 13. 

 
Tabel 20   Inschatting van niveaus voor teksten en vragen door onderzoeker en beoordelaars 

 Tekstnummer  Vraagnummer Niveau (inschatting onderzoeker) Niveau (inschatting beoordelaars) 

1  B1 A2/B1/B2 

 1 B1 A2 

 2 B1 A2 

 3 B1 A2 

2  A1 A1 

 1 A1 A1 
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3  C1 B2 

 1 C1 B1/B2 

 2 C1 B1/B2 

4  B1 B1 

 1 B1 B1 

 2 B1 B1 

5  B2 A2 

 1 B2 A2 

6  B2 A2 

 1 B2 A2 

 2 B2 A2 

7  A2 A1/A2 

 1 A2 A1 

8  A1 A2 

 1 A1 A2 

9  C1 A2 

 1 C1 A2 

10  B2 B1 

 1 B2 A2 

 2 B2 B1 

11  B1 B1 

 1 B1 B1 

12  B1 B1 

 1 B1 A2 

13  C1 C1 

 1 C1 B2 

 2 C1 B1/B2 

14  A1 A1/A2/B1 

 1 A1 A2 

15  A2 A2 

 1 A2 A2 

16  B2 B2 

 1 B2 B1 

 2 B2 B1 

17  B1 B1 

 1 B1 B1 

 2 B1 B1 

 3 B1 B1 

18  B2 B2 

 1 B2 B1 

19  A2 A2/B1 

 1 A2 A2 

20  A2 A2 

 1 A2 A2 

 2 A2 A2 

21  B1 B1 

 1 B1 A2 

 2 B1 A2 
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Vervolgens is er ter controle door twee collega’s van Cito naar de teksten gekeken die aan een bepaald 

niveau gekoppeld waren. Zij hadden ervaring met het werken met ERK en teksten voor het centraal 

examen Arabisch leesvaardigheid. Door uitgebreide discussie is er overeenstemming bereikt over welk 

ERK-niveau bij elke tekst hoorde.  

Bij de bepaling van het ERK-niveau van de vragen is er anders te werk gegaan. Hiervoor is geen 

overleg met de collega’s van Cito gevoerd. Er werd door de onderzoeker van uitgegaan dat het ERK-

niveau van de vragen vergelijkbaar was met het ERK-niveau van de bijbehorende teksten.  

Bij elf  van de eenentwintig teksten is de inschatting vooraf gelijk aan die van de beoordelaars. Over 

het niveau van de teksten 1, 7, 14 en 19 zijn de beoordelaars het niet eens. 

Van de teksten 3, 8 en 10 is er een verschil in inschatting tussen de onderzoeker en de beoordelaars 

van één ERK-niveau. Alleen tekst 8 werd op een hoger niveau ingeschat, de overige teksten bevonden 

zicht volgens de beoordelaars op een lager niveau dan vooraf door de onderzoeker was vastgesteld.  

Het grootste en vrij onverwachte verschil is te zien bij teksten 5 en 9. De beoordelaars schatten beide 

teksten op A2-niveau in, terwijl de tekst vooraf op respectievelijk B2- en C1-niveau waren ingedeeld. 

 

De vragen bij zeven teksten werden door de beoordelaars op hetzelfde niveau ingedeeld als door de 

onderzoeker. De beoordelaars schatten de meeste overige vragen lager in dan de onderzoeker vooraf 

had gedaan. De vragen bij zeven teksten (1, 7, 12, 13, 16, 18, 21) werden één niveau lager ingeschat, 

de vragen bij de teksten 5 en 6 twee niveaus lager. De vraag bij tekst 9 was volgens beoordelaars zelfs 

drie niveaus lager dan vooraf was bepaald. Van de vragen bij tekst 10 was de ene een niveau hoger en 

de ander een lager dan vooraf ingeschat. De vragen bij de teksten  8 en 14 waren één niveau hoger. 

 

Een andere manier om het ERK-niveau van teksten en vragen vast te stellen, is door de niveau-

indelingen van onderzoeker en beoordelaars te vergelijken met de leerlingresultaten op de 

verschillende onderdelen. Dit is alleen mogelijk voor de vijftien teksten die onder leerlingen zijn 

afgenomen. Als leerlingresultaten zijn de p-waarden gebruikt, die de moeilijkheidsgraad van een vraag 

aangeven. Bij een toenemende moeilijkheidsgraad (oftewel een daling van de p-waarde) zouden de 

vragen steeds moeilijker moeten worden, oftewel zouden de vragen van een oplopend ERK-niveau 

moeten zijn. Om dit na te gaan zijn in de tabellen, Tabel 22 en Tabel 23 de p-waarden per vraag van de 

proeftoetsen gesorteerd van hoog naar laag voor de drie descriptoren afzonderlijk. 
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Tabel 21   Niveau van vragen uit de proeftoets GL/TL gesorteerd op moeilijkheidsgraad 
Vraag Niveau (inschatting onderzoeker) Niveau (inschatting beoordelaars) Descriptor p-waarde Norm p-waarde 

A A1 A2  CL 0,97 0,68 

D A2 A2 CL 0,97 0,68 

H B1 B1 CL 0,93 0,68 

I B1 B1 CL 0,66 0,63 

B A1 A1 OL 0,83 0,50 

E A2 A2 OL 0,55 0,50 

J B1 B1 OL 0,38 0,50 

K B1 B1 OL 0,34 0,63 

L B1 B1 OL 0,07 0,50 

F A2 A2 IL 0,52 0,50 

M B1 A2  IL 0,43 0,50 

C A1 A2  IL 0,38 0,50 

G A2 A2 IL 0,24 0,50 

 

Bij de GL/TL-leerlingen bestaat bij de onderdelen correspondentie en oriënterend lezen een perfect 

verband tussen een oplopend ERK-niveau en een afnemende p-waarde oftewel een toenemende 

moeilijkheidsgraad. Met uitzondering van vraag A waren de inschattingen van de onderzoeker en de 

beoordelaars eensgezind. De beoordelaars schatten vraag A hoger in dan de onderzoeker en van 

hetzelfde niveau als vraag D. Beide vragen waren echter voor de leerlingen makkelijk, zodat het 

niveau niet veel lijkt uit te maken. 

Het niveau van de vragen bij instructies lezen is onduidelijk. De beoordelaars kenden aan alle vragen 

het niveau A2 toe, terwijl de p-waarden aangeven dat er een verschillende moeilijkheidsgraad is. 

Mogelijk waren de vragen voor leerlingen te moeilijk. 

 
Tabel 22   Niveau van vragen uit de proeftoets havo gesorteerd op moeilijkheidsgraad 

Vraag Niveau (inschatting onderzoeker) Niveau (inschatting beoordelaars) Descriptor p-waarde Norm p-waarde 

D A2 A2 CL 0,80 0,68 

H B1 B1 CL 0,78 0,68 

I B1 B1 CL 0,65 0,63 

O B2 B1 CL 0,43 0,50 

N B2 A1 CL 0,35 0,50 

P B2 B1 OL 0,37 0,63 

E A2 A2 OL 0,22 0,50 

J B1 B1 OL 0,22 0,50 

K B1 B1 OL 0,20 0,63 

L B1 B1 OL 0,17 0,50 

F A2 A2 IL 0,41 0,50 

G A2 A2 IL 0,37 0,50 

Q B2 B1 IL 0,33 0,50 

R B2 B1 IL 0,31 0,50 

M B1 A2 IL 0,25 0,50 
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Bij de havoleerlingen waren de vragen O en N, afgaand op de lage p-waarden, het moeilijkst, terwijl 

vraag O door beoordelaars laag werd ingeschat. Het lijkt waarschijnlijker dat het niveau van deze 

vraag overeenkomt met dat van vraag N, aangezien de p-waarden dichter bij elkaar liggen. 

Het onderdeel oriënterend lezen werd slecht gemaakt; geen enkele p-waarde komt in de buurt van de 

norm. Vraag P, die zowel door de onderzoeker als de beoordelaars op een hoog niveau is ingeschat, is 

het beste (of minst slecht) gemaakt. Omdat alle p-waarden zo laag zijn is het moeilijk te zeggen of 

vraag P op een verkeerd niveau is ingedeeld of dat deze vraag voor de leerlingen te moeilijk was. 

Bij instructies lezen werd vraag M het slechtst gemaakt, terwijl deze vraag op (of onder, volgens de 

beoordelaars) het niveau van de havoleerlingen zou moeten zitten. Dit kan er opnieuw op wijzen dat 

de vraag moeilijk was. Het niveau van de vragen Q en R zoals aangegeven door de beoordelaars komt 

beter overeen met de lage p-waarde dan die van de onderzoeker vooraf. 

 
Tabel 23   Niveau van vragen uit de proeftoets vwo gesorteerd op moeilijkheidsgraad 

Vraag Niveau (inschatting onderzoeker) Niveau (inschatting beoordelaars) Descriptor p-waarde Norm p-waarde 

I B1 B1 CL 1,00 0,63 

H B1 B1 CL 0,93 0,68 

N B2 A1 CL 0,64 0,50 

O B2 B1 CL 0,57 0,50 

T C1 B1/B2 CL 0,57 0,68 

S C1 B2 CL 0,40 0,50 

P B2 B1 OL 0,79 0,63 

V C1 B1 OL 0,71 0,63 

J B1 B1 OL 0,57 0,50 

K B1 B1 OL 0,50 0,63 

L B1 B1 OL 0,50 0,50 

U C1 B1 OL 0,50 0,63 

R B2 B1 IL 0,47 0,50 

M B1 A2 IL 0,43 0,50 

Q B2 B1 IL 0,43 0,50 

W C1 A2 IL 0 0,50 

 

Bij de vwo-leerlingen is bij correspondentie lezen een duidelijke daling van de p-waarde te zien 

naarmate het ERK-niveau van de vragen oploopt. De toekenning van het niveau A1 aan vraag N door 

de beoordelaars lijkt niet correct, dit wordt ondersteund door het feit dat de p-waarde  boven de norm 

ligt. Toch was de vraag niet zo makkelijk als het ERK-niveau volgens de beoordelaars doet 

vermoeden.  

Bij oriënterend lezen waren vrijwel alle vragen goed te doen voor deze leerlingen. De vragen P en V, 

die vooraf op hoge niveaus waren ingeschaald, bleken makkelijker voor leerlingen te zijn dan gedacht. 

De toekenning van het niveau B1 aan beide vragen door de beoordelaars lijkt dan ook terecht. Vraag U 

werd minder goed gemaakt dan de overige vragen bij oriënterend lezen. Deze vraag lijkt niet moeilijk 
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genoeg voor niveau C1, en lijkt eerder bij de andere vragen van B1-niveau te horen, gelet op de 

vergelijkbare p-waarden. 

De vragen bij instructies lezen waren geen van alle makkelijk. Het is daarom moeilijk uit te maken 

welk ERK-niveau per vraag juist is. Het niveau van vraag M ligt gezien de p-waarde waarschijnlijk 

hoger dan A2 en dat geldt ook voor vraag W. Een B1-niveau voor alle vragen zou kunnen verklaren 

waarom drie van de vier vragen wat p-waarde betreft dicht bij elkaar liggen. 

 

Discussie 

In dit onderzoek werd geprobeerd antwoord te vinden op de hoofdvraag In hoeverre kunnen de 

descriptoren correspondentie lezen, oriënterend lezen en instructies lezen meer expliciet worden 

opgenomen in het centraal examen leesvaardigheid Arabisch? 

 

Hiertoe werden teksten en vragen ontwikkeld per descriptor, op verschillende ERK-niveaus. Alle 

teksten werden voorgelegd aan beoordelaars, die een inschatting van het niveau gaven. Een deel van 

deze teksten en vragen werd als proeftoets in (vooral) examenklassen van het GL/TL, havo en vwo 

afgenomen die Arabisch als keuzevak hadden. 

Leerlingen in elk schooltype kreeg drie ERK-niveaus per descriptor aangeboden. De keuze van deze 

niveaus was gebaseerd op resultaten van eerder onderzoek, en werden geacht het niveau te bestrijken 

van centrale examens Arabisch in het betreffende schooltype. Na afloop van de afname werd 

leerlingen en docenten om hun mening gevraagd over (het niveau van) teksten en vragen. De 

proeftoetsen werden nagekeken en de scores werden ingevoerd en geanalyseerd. Hierbij werd de 

moeilijkheidsgraad en het onderscheidingsvermogen van de vragen bepaald en werden verdere 

statistische toetsen uitgevoerd. 

Op basis van de beschreven resultaten wordt een discussie gevoerd aan de hand van de deelvragen.  

 
1. In hoeverre zijn de descriptoren correspondentie lezen, oriënterend lezen en instructies lezen van 

het ERK te operationaliseren naar teksten en vragen voor het centraal examen? 

Als onderdeel van het onderzoek werden teksten geselecteerd, van vragen voorzien en gekoppeld aan 

descriptoren en taalniveaus van het ERK. Dit resulteerde in 21 teksten met vragen erbij op 

verschillende taalniveaus en descriptoren. De meeste geoperationaliseerde teksten behoorden tot de 

descriptoren oriënterend lezen en instructies lezen. De descriptor correspondentie lezen bleek 

moeilijker te operationaliseren. 

 

Het uitkiezen van teksten voor de descriptoren was vaak moeilijk. Vooral het vinden van teksten bij de 

descriptoren correspondentie lezen en instructies lezen leverde problemen op, omdat de tekstsoorten 

die hierbij horen (brieven en handleidingen) in het Arabisch in veel mindere mate beschikbaar waren. 
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Verder waren sommige teksten ook niet geschikt om op te nemen, omdat ze niet aansloten bij de 

leefwereld van de leerlingen. Hierdoor was de keus van teksten op vooral B2- en C1-niveau beperkt.  

Teksten koppelen aan een taalniveau van het ERK is vaak lastig gebleken. Weliswaar zijn de 

richtlijnen voor het koppelen uitgebreid beschreven, maar bij veel teksten was er twijfel over 

toekenning van een bepaald taalniveau, omdat er sprake was van overlap tussen twee opeenvolgende 

niveaus. Uiteindelijk moest er één niveau gekozen worden, waarbij de keuze afhing van welk 

taalniveau nog niet voorkwam bij de teksten. Een ander probleem was dat de gebruikte definities niet 

altijd even duidelijk zijn. Er wordt gesproken over teksten die “eenvoudig” zijn, zonder dat er wordt 

aangegeven wat dit betekent. Verder is het onduidelijk wanneer een tekst  kort is of lang. Het ERK 

lijkt ervan uit te gaan dat een korte tekst per definitie eenvoudiger is dan een lange tekst, hoewel het 

maar de vraag is of dat klopt. 

Bij het operationaliseren van vragen bij de teksten moet nog worden opgemerkt dat de onderzoeker 

aannam dat het niveau van de vragen gelijk was aan het niveau van de tekst. De nadruk bij het 

ontwikkelen van de vragen lag meer op het bevragen van de inhoud van de tekst dan op het komen tot 

een ERK-niveau dat overeenkomt met dat van de betreffende tekst. Over het koppelen van vragen aan 

een ERK-niveau is in het ERK weinig te vinden. Het is mogelijk dat de formulering van de vraag het 

niveau ervan het meest heeft beïnvloed. Ook de formulering van antwoordmogelijkheden bij een 

meerkeuzevraag zou voor een verschil in ERK-niveau kunnen hebben gezorgd ten opzichte van de 

bijbehorende tekst. Makkelijk of eenvoudig taalgebruik in de formuleringen heeft er mogelijk toe 

bijgedragen dat het ERK-niveau van de vragen in veel gevallen lager uitviel dan het niveau van de 

bijbehorende tekst. 

Over de globale descriptoren zoals die in Taalprofielen worden genoemd moet het volgende nog 

worden opgemerkt. De descriptoren oriënterend lezen en lezen om informatie op te doen geven een 

leesstrategie weer, terwijl de descriptoren correspondentie lezen en instructies lezen over een 

tekstsoort gaan. Ze zijn, met andere woorden, ongelijkwaardig aan elkaar, terwijl een dergelijk 

onderscheid in de beschrijvingen van ERK-niveaus niet wordt gemaakt. 

Het operationaliseren van teksten en vragen leverde vooral teksten op van het niveau B1 en A2. De 

descriptoren oriënterend lezen en instructies lezen bleken het beste te operationaliseren. Het vinden 

van teksten was vooral lastig op het laagste (A1) en het hoogste (C1) niveau. 

 

2. Is er beoordelaarsovereenstemming bij het toekennen van een ERK-taalniveau aan teksten en 

vragen?  

Bij het koppelen van ERK-niveaus aan teksten werd het taalniveau eerst vastgesteld door de 

onderzoeker. Dit gebeurde aan de hand van de richtlijnen van het ERK zoals die zijn beschreven in 

taalprofielen. De eigen inschatting werd grotendeels bevestigd door collega’s van Cito die het 

Arabisch beheersen en ervaring hebben met het koppelen van ERK-niveaus aan teksten. Bij de 

standard setting werden de teksten voorgelegd aan beoordelaars die aan de hand van dezelfde 
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documenten een inschatting maakten van het ERK-niveau per tekst en per vraag. De verwachting was 

dat de inschatting van de beoordelaars grotendeels overeen zou komen met de inschatting van de 

onderzoeker. Er bleken echter opvallende verschillen te zijn, zowel tussen de eigen inschatting en die 

van de beoordelaars als de genoemde niveaus per tekst.  

Onder beoordelaars bestond verschil van mening over hoe teksten worden ingedeeld, zoals bleek uit de 

verschillende niveautoekenningen van teksten. Ongeveer de helft van de teksten (elf van de 

eenentwintig) werd door de beoordelaars op hetzelfde niveau ingedeeld als de onderzoeker. De meeste 

afwijkende inschattingen vormen wat de onderzoeker betreft geen probleem; ze zijn één niveau hoger 

of lager dan de eigen inschatting, en soms kan een tekst zich op de grens van twee niveaus bevinden. 

Bij de meeste teksten werd een bepaald taalniveau door een meerderheid van de beoordelaars 

genoemd. Alleen bij de teksten 1 en 14 noemden de beoordelaars per tekst drie niveaus in gelijke mate 

(een derde van de beoordelaars per niveau), zodat er wat beoordelaars betreft geen overeenstemming 

was over welk niveau deze teksten hadden.  

Bij de teksten 5, 6 en 9 was het verschil tussen de eigen inschatting en degene die uit de standard 

setting naar voren kwam meer dan één taalniveau, waarbij het waarschijnlijk is dat een van beide 

toekenningen niet klopt. 

 

Bij teksten 5 en 6 oordeelden de meeste beoordelaars dat het niveau A2 moest zijn, terwijl de 

inschatting van de onderzoeker B2 was. Tekst 9 was een nog grotere verrassing: deze tekst (een 

handleiding over hoe een keyboard werkt) was ingeschat op niveau C1, terwijl de meeste beoordelaars 

het niveau A1 aan deze tekst toekenden. Waar deze verschillen vandaan komen is moeilijk te zeggen: 

er is niet gevraagd naar de overwegingen van de beoordelaars. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 

beoordelaars op verschillende manieren met het koppelen van ERK-niveaus omgaan. De ene 

beoordelaar let misschien meer op tekstlengte en woordkeus, terwijl de ander vooral uitgaat van 

tekstsoort en gegeven voorbeelden. Door deze verschillen is het moeilijk om sluitende oordelen te 

krijgen. Daarom is het belangrijk dat er een goede familiarisatie plaatsvindt, zodat beoordelaars 

overeenstemming bereiken over waar ze op moeten letten bij het koppelen. 

Een andere mogelijke verklaring voor het verschil met de eigen inschatting kan zijn dat zes van de 

zeven beoordelaars het Arabisch als moedertaal hebben. Het is goed voorstelbaar dat zij anders naar 

teksten kijken, omdat zij opgegroeid zijn met de betreffende taal. Hun beheersing van de taal maakt 

het misschien moeilijker om metalinguïstisch met de taal bezig te zijn.  

Er zijn aanwijzingen dat de inschatting van de beoordelaars verkeerd is. Tekst 6 is een handleiding van 

een stofzuiger.  Van een dergelijke tekst kan moeilijk worden gezegd dat het een alledaags onderwerp 

betreft, er hoogfrequente woorden in voorkomen of dat het een eenvoudige tekst is, zoals taalprofielen 

het niveau A2 bij leesvaardigheid beschrijft. Tekst 9 maakte ook deel uit van de proeftoets voor vwo. 

Alle leerlingen hadden de vraag die erbij hoorde fout, iets wat bij teksten van A1-niveau minder 

waarschijnlijk is. 
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Bij de standaardbepaling van de vragen bleek dat de beoordelaars in veel gevallen een ander ERK-

niveau aan vragen toekenden dan vooraf door de onderzoeker was vastgesteld. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is de manier waarop de vragen tot stand zijn gekomen. Bij het ontwikkelen van 

vragen bij een bepaalde tekst lag vooral de nadruk op het bevragen van de inhoud van een bepaalde 

tekst. Er was onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de formulering van bepaalde vragen een 

verschil in ERK-niveau ten opzichte van de tekst met zich mee kan brengen. Anders dan bij de 

standaardbepaling van de teksten was er geen overleg gevoerd met collega’s van het Cito over het 

ERK-niveau van de vragen. De onderzoeker was er min of meer van uitgegaan dat het niveau van de 

vragen grotendeels samenhing met het niveau van de bijbehorende tekst. Bij een volgend onderzoek 

zal dan ook meer aandacht moeten worden besteed aan het koppelen van een ERK-niveau aan 

toetsvragen. 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het moeilijk is om sluitende beoordelingen 

te geven over ERK-niveaus van teksten en vragen en dat de beoordelaarsovereenstemming niet altijd 

volledig was.  

 

 

3. Is er een verband tussen het oordeel van teksten door leerlingen en hun toetsscore op die teksten?  

Leerlingen van de schooltypen GL/TL, havo en vwo maakten een proeftoets met teksten en vragen op 

drie verschillende ERK-niveaus. Na afloop vulden zij een vragenlijst in over de toets. 

Bij het vergelijken van resultaten op de toets met de mening van leerlingen over de toets werd 

aangenomen dat er een verband bestaat. De verwachting was dat als een toets slecht is gemaakt, de 

leerlingen de toets moeilijk zullen vinden. Omgekeerd is het waarschijnlijk dat als leerlingen een toets 

goed maken ze er eerder het oordeel “makkelijk” aan geven.  

GL/TL-leerlingen scoorden hoog op teksten van het niveau A1 en scoorden op de andere twee niveaus 

(A2 en B1) net onder het gemiddelde. Hun meningen over deze teksten en vragen kwamen hiermee 

overeen: de tekst van A1-niveau werd makkelijk gevonden en de andere teksten en vragen werden als 

steeds moeilijker aangeduid. 

De havoleerlingen scoorden gemiddeld laag tot zeer laag op al hun niveaus (A2, B1 en B2).  

Opvallend is dat de tekst en vragen van A2-niveau door de leerlingen als makkelijk werden aangeduid. 

Teksten en vragen van de andere twee taalniveaus werden wel moeilijk genoemd. 

Leerlingen van het vwo scoorden hoog op de niveaus B1 en B2 en beduidend minder op C1-niveau. 

Het niveau B2 werd opvallend genoeg door hen wel moeilijk gevonden. Het niveau C1 vonden zij het 

moeilijkst. 

Een reden van het verschil tussen de toetsscores en de mening van leerlingen kan zijn dat sommige 

leerlingen in tijdnood kwamen en naar de volgende les moesten, zodat zij minder tijd namen om de 

vragenlijst in te vullen. Het is daardoor mogelijk dat de antwoorden niet altijd serieus zijn. Dat 
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leerlingen aangaven de teksten en vragen moeilijk te vinden, kan mogelijk ook worden verklaard uit 

het feit dat de teksten en vragen nieuw voor hen zijn, omdat ze weinig in het examen voorkomen. In 

dat verband zou onderzocht kunnen worden of de meningen van leerlingen veranderen (in positieve of 

negatieve zin) naarmate zij meer gewend zijn aan teksten en vragen behorende tot deze descriptoren.  

Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kan echter wel worden geconcludeerd dat de mening van 

leerlingen van GL/TL over teksten en vragen het beste overeenkomt met hun toetsscore.  

 

4. Is er een verband tussen leerlingresultaten en de ERK-taalniveaus? 

De proeftoetsen bestonden uit verschillende onderdelen of descriptoren, die elk teksten bevatten met 

een oplopende moeilijkheidsgraad door een oplopend ERK-niveau. Daarbij mag verwacht worden dat 

naarmate de moeilijkheidsgraad toeneemt, de leerlingen meer fouten maken en dus vragen op de 

hogere niveaus slechter maken. 

De scores van GL/TL-leerlingen per ERK-niveau liepen af naarmate het taalniveau opliep. Alleen bij 

het hoogste niveau lag de totaalscore bovendien onder de middelste score. Bij de havoleerlingen was 

er geen duidelijk verband te zien, al werden het middelste en hoogste niveau slechter gemaakt dan  het 

laagste niveau. Ook dit laatste niveau werd echter slecht gemaakt, met een score onder de middelste 

score. De scores van de vwo-leerlingen namen ook af met het opklimmen van het ERK-niveau. Het 

scoreverloop vertoont overeenstemming met dat van de GL/TL-leerlingen.  

Dat de vwo-leerlingen hoger scoorden dan de havoleerlingen ligt binnen de verwachting, omdat het 

niveau B2 het middelste niveau is voor de eerstgenoemde groep en het hoogste niveau voor de 

havoleerlingen. Dat het verschil zo groot is, of beter gezegd dat de havoleerlingen zo laag scoorden, is 

wel opmerkelijk. De havoleerlingen scoorden namelijk op het niveau B1 gemiddeld lager dan de 

GL/TL-leerlingen. Dit is opmerkelijk, omdat dit het ideale niveau van de havoleerlingen zou moeten 

zijn en het hoogste (en moeilijkste) niveau voor de GL/TL-leerlingen. De meeste havoleerlingen in het 

onderzoek kwamen uit havo 4. Zij hadden meer moeite met de teksten. Volgens de docent van havo 4 

zitten er zijn klas veel leerlingen die nog maar kort geleden zijn begonnen met Arabisch leren. Dit kan 

een verklaring zijn voor de lagere score van de havoleerlingen.  

Het verband tussen een oplopend taalniveau en een afnemende score komt het duidelijkst naar voren 

bij de GL/TL- en vwo-leerlingen. De scores van de havoleerlingen zijn erg laag en maken een 

uitspraak over ideaal niveau moeilijk. Bij de andere twee schoolgroepen lijken de resultaten te 

bevestigen dat het ideale ERK-niveau van de betreffende leerlingen zich tussen het middelste en 

hoogste niveau in bevindt.  

 

5. Is er verschil in score tussen leerlingen van verschillende schooltypen op dezelfde ERK-niveaus? 

Elk schooltype kreeg teksten en vragen op drie ERK-niveaus. Het niveau B1 werd door alle drie de 

schoolgroepen gemaakt, terwijl A1 en C1 alleen aan respectievelijk GL/TL- en vwo-leerlingen werden 

voorgelegd. Teksten en vragen op niveau A2 zijn door zowel GL/TL- als havoleerlingen gemaakt en 
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het niveau B2 kwam bij havo- en vwo-leerlingen voor. De verwachting was dat teksten en vragen van 

A2-niveau beter worden gemaakt door havoleerlingen dan door GL/TL-leerlingen, omdat voor de 

eerste groep dit niveau onder hun minimumniveau zit. Ook het niveau B2 zou beter moeten worden 

gemaakt door vwo- dan door havoleerlingen, omdat voor vwo-leerlingen dit niveau zich onder hun 

minimumniveau bevindt. Bij het niveau B1 zouden vwo-leerlingen een hogere score moeten hebben 

dan de andere twee schoolgroepen, omdat dit niveau voor hen het laagste is. 

Bij het vergelijken van de drie schooltypen blijkt dat GL/TL-leerlingen beter scoorden op teksten van 

A2-niveau dan havoleerlingen. Ook de teksten van niveau B1 werden door GL/TL-leerlingen (veel) 

beter gemaakt dan door leerlingen van havo. Dat de havoleerlingen veel slechter hebben gescoord kan 

te maken hebben met het volgende. De havo 4-klas waar de proeftoets was afgenomen bevatte veel 

beginnende leerders van het Arabisch, terwijl ook veel andere leerlingen volgens de docent een minder 

goede beheersing van het Arabisch hadden. Het hoge percentage non-repons hangt hier waarschijnlijk 

ook mee samen. Een mogelijke verklaring voor de hoge scores van de GL/TL-leerlingen kan zijn dat 

deze leerlingen meer voorkennis van het Arabisch hebben, omdat zij en/of hun ouders uit een 

Arabischtalig land komen. Dit blijkt uit gesprekken met de betrokken docenten. Vwo-leerlingen 

scoorden beter op teksten van B2-niveau dan havoleerlingen, wat de verwachting was. Op het niveau 

B1 scoorden vwo-leerlingen zoals verwacht het hoogst, terwijl de havoleerlingen opnieuw een lagere 

score hadden dan de GL/TL-leerlingen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er minder vwo-

leerlingen aan het onderzoek meededen dan GL/TL- en havoleerlingen, zodat de resultaten enigszins 

vertekend kunnen zijn. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Het uitkiezen van teksten voor opname in een proeftoets is vaak lastig gebleken. Voor de descriptor 

oriënterend lezen waren voldoende teksten te vinden, zoals krantenartikelen en reclamefolders. Het 

vinden van teksten bij de descriptoren correspondentie lezen en instructies lezen was moeilijker, 

omdat de tekstsoorten die hierbij horen (brieven en handleidingen) in het Arabisch in veel mindere 

mate beschikbaar zijn. Er was dan ook een beperkte keus aan teksten om te toetsen en daardoor zijn er 

ook teksten aan leerlingen voorgelegd die, getuige de lage scores,  niet zo geschikt voor hen bleken te 

zijn.   

Het vinden van geschikte teksten voor het onderzoek was ook moeilijk door het vertalen. Hoewel de 

onderzoeker Arabisch had geleerd tijdens de vorige opleiding bleek het vaak lastig te zijn om Arabisch 

te lezen. Vooral teksten op de hogere ERK-niveaus vormden een probleem. Het vertalen van teksten 

en het doorlezen ervan kostte veel tijd, waarna er ook nog geschikte vragen moesten worden 

ontwikkeld.  

Het aantal beoordelaars was lager dan gehoopt. Enkele mogelijke beoordelaars haakten af vanwege 

tijdgebrek. Een ander probleem bij het uitvoeren van dit onderzoek was het vinden van voldoende 

leerlingen. Vooral op het vwo waren er bijzonder weinig leerlingen beschikbaar. Door lage aantallen 
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werd de betrouwbaarheid van het onderzoek al snel een probleem. Het was ook niet mogelijk om de 

teksten en opgaven te pretesten. 

De meningen van leerlingen bleken bij een aantal teksten niet overeen te komen met hun resultaten op 

dezelfde teksten. Dit kan waarschijnlijk grotendeels verklaard worden uit het feit dat leerlingen na het 

maken van de proeftoets geen tijd en geen zin meer hadden om de vragenlijst (serieus) in te vullen. 

Vaak hadden zij direct daarna weer een les. Dit had tot gevolg dat de vragenlijst door veel leerlingen 

snel is ingevuld, soms zelfs zonder de tekst en vragen erbij te houden. Een ander belangrijk punt is dat 

er de proeftoets niet meetelde voor  een cijfer, waardoor er waarschijnlijk minder inzet van de 

leerlingen was. 

 

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

De standard setting is in dit onderzoek eenmalig uitgevoerd. Om de betrouwbaarheid te vergroten zou 

kunnen worden overwogen om de standard setting op een ander moment nogmaals te laten 

plaatsvinden. 

Een andere suggestie voor een volgend onderzoek is het afnemen van teksten en vragen onder een 

groter aantal leerlingen, met name van de havo en het vwo. 

De teksten en vragen die geen onderdeel vormden van de proeftoetsen zouden nog kunnen worden 

afgenomen, nadat beoordelaarsovereenstemming is bereikt over de niveaus van de teksten en de 

teksten gekoppeld zijn aan vragen van een gelijkwaardig niveau, 

Bij het meer expliciet opnemen van de descriptoren correspondentie lezen, oriënterend lezen en 

instructies lezen in het centraal examen leesvaardigheid zou overwogen kunnen worden om een 

vergelijkbaar onderzoek zoals hier gepresenteerd uit te voeren voor andere moderne vreemde talen. 

 

Conclusies 

 

In hoeverre kunnen de descriptoren correspondentie lezen, oriënterend lezen en instructies lezen meer 

expliciet worden opgenomen in het centraal examen leesvaardigheid Arabisch? 

 Bij het beantwoorden van de hoofdvraag aan de hand van de leerlingresultaten is het belangrijk te 

beseffen dat er te weinig gegevens zijn om harde uitspraken te doen, doordat de onderzoeksgroep erg 

klein was en er geen eenduidigheid was over het niveau van de teksten en vragen.  

Op basis van de leerlingresultaten op de proeftoetsen zou Cito kunnen overwegen om correspondentie 

lezen op te nemen in het centraal examen leesvaardigheid Arabisch voor GL/TL, havo en vwo. Al 

deze schooltypen scoren op deze descriptor voldoende tot ruim voldoende. Hoewel het aantal 

geoperationaliseerde teksten kleiner was dan dat voor de andere descriptoren, heeft het onderzoek een 
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variatie aan tekstsoorten en onderwerpen opgeleverd die gebruikt zouden kunnen worden voor het 

centraal examen. 

De descriptor oriënterend lezen komt al voor in het centraal examen. De vwo-leerlingen scoren hoog 

op dit onderdeel, terwijl de resultaten van de leerlingen van GL/TL en havo beduidend lager liggen.  

Als gevolg van lage leerlingaantallen bij enkele schoolgroepen is het moeilijk en onwenselijk om een 

uitspraak te doen over het al dan niet handhaven van deze descriptor in het centraal examen.  

De descriptor instructies lezen levert voor alle schooltypen nog veel problemen op. In het kader van de 

diversiteit zou echter toch kunnen worden overwogen om deze descriptor in het examenprogramma op 

te nemen. Het onderzoek heeft aangetoond dat er voldoende variatie aan onderwerpen bij deze 

descriptor te vinden is. 

 

Op basis van het hier beschreven onderzoek kan geconcludeerd worden dat het wenselijk is om de drie 

descriptoren meer expliciet in het examen op te nemen. Het opnemen van tekstsoorten die onder (de 

genoemde) descriptoren vallen die minder prominent aanwezig zijn in het centrale examen is echter 

aan te bevelen, omdat het een verrijking kan betekenen voor leerlingen. Als zij zich meer 

tekstdomeinen in het kader van leesvaardigheid eigen maken, kan dit hen helpen in het latere 

beroepsleven. Het opnemen van descriptoren op passende ERK-niveaus sluit bovendien goed aan op 

de ontwikkeling om het voortgezet onderwijs, met in het bijzonder de eindexamens, meer ERK-gericht 

te maken.  
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Bijlage 1: Examenprogramma Frans, Duits, Spaans, Arabisch GL/TL 2009  
 
Uit: VO Examens (2008) 

Vakspecifiek deel van de constructieopdracht Frans, Duits, Spaans, Arabisch in de Gemengde 
en Theoretische Leerweg 2009 

 

Het examenprogramma 

De volgende eenheden worden geëxamineerd: 
o K3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
o K4 Leesvaardigheid 
o V1 Leesvaardigheid 
o V3 Kennis van land en samenleving (impliciet) 

 
Eindtermen leervaardigheden en leesvaardigheid uit het examenprogramma 
 
Eindterm K3 
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot 
• Het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, spreek- en gespreksdoelen. 
• De bevordering van het eigen taalleerproces. 
• Het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis. 
• Kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen. 
 
Eindterm K4 (leesvaardigheid) 
De kandidaat kan  
• Aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte. 
• De hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven. 
• De betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven. 
• Gegevens uit een of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken. 
• Verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 

 
Eindterm V1 (leesvaardigheid) 
De kandidaat kan  
• Het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen. 
• Conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur 

en tot het beoogde publiek. 

 
Eindterm V3 (kennis van land en samenleving) 
De kandidaat kan  
• Kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en 

interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het taalgebied of daarmee in directe 
relatie staan. 
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Bijlage 2: Examenprogramma Frans, Duits, Spaans, Arabisch GL/TL 2009  
 
Uit: VO Examens (2008) 

Vakspecifiek deel van de constructieopdracht Engels, Frans, Duits, Spaans, Arabisch havo/vwo  
2009 
 
Het examenprogramma 

De volgende exameneenheid wordt geëxamineerd: 
  
Domein A Leesvaardigheid 
 
De kandidaat kan: 

1. Aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; 
2. De hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 
3. De betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 
4. Relaties tussen delen van een tekst aangeven; 
5. Conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur.
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Bijlage 3: Zelfbeoordelingsinstrument (matrix voor zelfevaluatie) 
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Bijlage 4: Richtlijnen bij het selecteren van teksten voor vaststelling ERK-niveaus 

 
Uit: Taalprofielen, maart 2004 
Bron: Common European Framework of Reference for Languages, Raad van Europa, 2001  

 
Vaardigheid: Lezen 
Niveau: A1 
 
Beheersingsniveau: 
Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op posters en in catalogi. 
 
Tekstkenmerken receptief  
 
� onderwerp 
Concrete zaken over vertrouwde, alledaagse 
situaties. 
 
� woordgebruik en zinsbouw 
Hoogfrequente woorden en korte, eenvoudige 
zinnen. 
 
� tekstindeling 
Visuele ondersteuning. 
 
� tekstlengte 
Korte, eenvoudige teksten. 
 
Strategieën 
 
� signalen herkennen en interpreteren 
(geen descriptor op dit niveau) 
 
 
Globale descriptoren 
 
1. Correspondentie lezen 
Kan korte, eenvoudige berichten op een ansichtkaart begrijpen. 
 
2. Oriënterend lezen 
Kan bekende namen, woorden en simpele standaardzinnetjes herkennen in eenvoudige 
mededelingen in de meest voorkomende alledaagse situaties. 
 
3. Lezen om informatie op te doen 
Kan zich een idee vormen van de inhoud van eenvoudige informatieve materialen en korte 
eenvoudige beschrijvingen, vooral als er visuele ondersteuning bij is. 
 
4. Instructies lezen 
Kan korte, eenvoudig geschreven aanwijzingen opvolgen. 
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Lezen A1 
 
Gedetailleerde descriptoren en voorbeelden 
Voor alle voorbeelden op A1 geldt dat zij handelen over vertrouwde concrete onderwerpen, uit korte 
enkelvoudige zinnen bestaan en gebruik maken van hoogfrequente woorden en standaardtaal en dat 
de lezer tijd genoeg heeft om dingen nogmaals over te lezen Tekstuele informatie wordt bij voorkeur 
door illustraties ondersteund. 
 
1. Correspondentie lezen 
 
Kan korte mededelingen begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  een fax of e-mail met bevestiging aankomsttijd buitenlandse gast (WE) 

een sms waarin staat dat de zender er direct aankomt (DL, WE) 
een ansichtkaart met vakantiegroeten (DL) 

 
Kan voorgedrukte kaarten begrijpen met standaard boodschappen. 
 
Bijvoorbeeld:  een kerst-, nieuwjaars- of verjaardagskaart (DL) 

een rouwkaart of een geboortekaartje (DL) 
een uitnodiging voor een (trouw)feest (DL) 

 
 
2. Oriënterend lezen 
 
Kan een korte standaard mededeling lezen. 
 
Bijvoorbeeld:  een aanwijzing op een verkeersbord: verboden in te rijden (PU) 

een rookverbod (PU) 
het uithangbord van de VVV (DL) 
het 'aanbod van de week' op bord in een kantine of (eet)café (DL) 

 
Kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst. 
 
Bijvoorbeeld:  een gerecht op een menukaart bij een fastfoodketen (DL) 

bestelnummer of prijs van een bekend artikel in een catalogus (DL, WE) 
afdelingen van een warenhuis op een informatiebord (DL) 
plaats- en straatnamen in een rooster van het openbaar vervoer (DL) 
een aanbieding in een folder van een supermarkt (DL) 
prijs van een artikel op een kassabon (DL) 
de openingstijden van een winkel of instelling in een overzicht (DL) 
vertrektijden in een reisschema (DL) 
het telefoonnummer van een dokter in telefoon- of hotelgids of campinginfo (DL) 

 
Kan eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of leaflet lezen. 
 

Bijvoorbeeld: tijdstip en prijs van een concert van een popidool/popgroep (DL) 
plaats, data, toegangstijden bij een tentoonstelling of bezienswaardigheid (DL) 
plaats en tijdstip van een evenement op de camping (DL) 
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3. Lezen om informatie op te doen 
 
Kan zich een idee vormen van de inhoud van een korte tekst, in het bijzonder als die visueel 
ondersteund is. 
 
Bijvoorbeeld:  een eenvoudig stripverhaal in een jongerentijdschrift (DL) 

een eenvoudige beschrijving van een (taal)cursus in een folder (OPL) 
een kort geïllustreerd weerbericht (DL) 
het onderwerp vaststellen van korte berichten in een krant (DL) 
bekende woorden en frases destilleren uit krantenkoppen (DL) 

 
Kan in korte informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  bij een foto-onderschrift in een populair tijdschrift leeftijd, woonplaats en aantal 

kinderen van de geportretteerde ster (DL) 
locatie, grootte en prijs van een huis op de website van een makelaar (DL) 

 
 
4. Instructies lezen 
 
Kan eenvoudige en korte instructies begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  een zeer korte routebeschrijving als: rechtdoor en dan links (DL) 

de bewegwijzering in een groot gebouw (PU, OPL, WE) 
eenvoudige instructies voor een activiteit in een pretpark of toeristische attractie (DL, 
PU) 
opschriften op stickers van medicijnen als: 3x per dag met water innemen, tijdens de 
maaltijd (DL) 
instructies bij lesmateriaal als: vul in, kruis aan, luister naar de tekst, print deze 
oefening (OPL) 
instructies in computerprogramma's als: open bestand, knip, plak, kopieer, verzend, 
nieuw bericht, print (DL, OPL, WE) 
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Vaardigheid: Lezen 
Niveau: A2 
 
Beheersingsniveau: 
Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in 
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte, 
eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 
 
Tekstkenmerken receptief  
 
� onderwerp 
Alledaags, bekend en concreet. 
 
� woordgebruik en zinsbouw 
Hoogfrequente woorden en woorden bekend uit de 
eigen taal of behorend tot internationaal 
vocabulaire. Teksten zijn eenvoudig en helder van 
structuur. 
 
� tekstindeling 
De indeling geeft visuele ondersteuning bij het 
begrijpen van de tekst. 
 
� tekstlengte 
Korte teksten. 
 
Strategieën 
� signalen herkennen en interpreteren 
Kan op basis van een idee over de betekenis 
van het geheel van korte teksten over 
alledaagse en concrete onderwerpen, de 
waarschijnlijke betekenis van onbekende 
woorden uit de context afleiden. 
 
Globale descriptoren 
 
1. Correspondentie lezen 
Kan korte, eenvoudige brieven, faxen en e-mails over vertrouwde onderwerpen begrijpen. 
 
2. Oriënterend lezen 
Kan specifieke, voorspelbare informatie vinden in eenvoudig alledaags materiaal. 
Kan specifieke informatie in lijsten vinden en de benodigde informatie daaruit halen. 
Kan alledaagse borden en mededelingen begrijpen. 
 
3. Lezen om informatie op te doen 
Kan specifieke informatie vinden in eenvoudiger geschreven materiaal dat hij/zij tegenkomt zoals 
brieven, brochures of korte krantenartikelen die gebeurtenissen beschrijven. 
 
4. Instructies lezen 
Kan eenvoudige instructies begrijpen bij apparatuur die men in het dagelijks leven tegenkomt. 
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Lezen A2 
 
Gedetailleerde descriptoren en voorbeelden 
Voor alle voorbeelden op A2 geldt dat zij handelen over vertrouwde concrete onderwerpen en gebruik 
maken van hoogfrequente woorden en standaardtaal. De structuur is eenvoudig en helder en wordt 
door lay-out en eventueel met behulp van illustraties ondersteund. 
 
 
1. Correspondentie lezen 
 
Kan een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld  een verzoek om iets toe te sturen (DL, WE) 

het maken, bevestigen of verzetten van een afspraak (XX) 
het plaatsen van een bestelling (WE) 
een mededeling over weer en verblijfplaats tijdens de vakantie (DL) 
een mededeling over welbevinden van correspondentievriend/in (DL) 

 
Kan een korte, eenvoudige standaardbrief of circulaire begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  een uitnodiging voor een cursus of vakantiereis (PU, OPL) 

in een (stage)bedrijf een brief over het opnemen van verlofdagen (OPL, WE) 
 
 

2. Oriënterend lezen 
 
Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal. 
 
Bijvoorbeeld:  in een toeristische folder een activiteit of bezienswaardigheid uitzoeken voor een 

dagje 
uit (DL) 
op een garantiebewijs bij een apparaat opzoeken hoe lang de garantietermijn is (DL) 
in het overzicht van huisregels van een (stage)bedrijf opzoeken of er in het gebouw 
gerookt mag worden (OPL, WE) 
voorbeelden van het gebruik van een woord in een eenvoudig eentalig woordenboek 
(OPL) 

 
Kan eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  personeelsadvertenties voor een (vakantie)baan of stageplek (OPL, WE) 

advertenties voor een voorstelling, evenement, excursie (DL) 
advertenties voor (tweedehands) meubels, keukenspullen, sportartikelen (DL) 

 
Kan in lijsten, overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  een duikschool of scooterverhuurbedrijf in een Gouden Gids (DL) 

een talencursus in een brochure of op een website (OPL) 
gerechten op een eenvoudige menukaart (DL) 
de benodigde busverbinding in het busboekje (DL) 
een programma in een tv-gids, of een film in een weekagenda (DL, PU) 
een bestelling samenstellen op basis van opdrachtbonnen of bestelformulieren (WE) 

 
 
Kan alledaagse borden en mededelingen begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  waarschuwingsborden op een bouwplaats als: niet betreden, melden bij de uitvoerder 

(PU, WE) 
aanwijzingen op een strand als: zwemmen toegestaan als de groene vlag gehesen is 
(PU) 
routeaanwijzingen bij een verkeersomleiding (PU) 
informatieborden in een postkantoor of bank (PU) 
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3. Lezen om informatie op te doen 
 
Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten. 
 
Bijvoorbeeld:  productinformatie op etiketten van levensmiddelen of medicijnen (DL) 

vacature voor een vakantiebaantje of stage (DL, OPL) 
een berichtje op een prikbord waarin iemand iets vraagt of aankondigt (DL) 
informatie over camping of hotel op een website (DL) 

 
Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of op een website. 
 
Bijvoorbeeld:  over een hobby of vrije tijdsbesteding (DL) 

over mode en lichaamsverzorging (DL) 
een interview met een popidool in een jongerentijdschrift (DL) 
een aan het taalniveau van de leerder aangepast kort verhaal ('graded reader') (OPL) 
korte artikeltjes over actuele onderwerpen -sport, de wereldpolitiek - in een plaatselijke 
krant (DL) 

 
Kan korte, beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  een kort verslag van een bijeenkomst of gebeurtenis (XX) 

een programma voor een excursie of zomercursus (DL, WE, OPL) 
een persoonsbeschrijving op een website voor correspondentiecontacten (DL, OPL) 
beschrijving van een bedrijf in een brochure (OPL, WE) 
op/onderschriften bij een tentoonstelling of presentatie (PU, OPL, WE) 

 
 
4. Instructies lezen 
 
Kan eenvoudige, goed gestructureerde instructies begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  gebruiksaanwijzing op een pakje soep (DL) 

verkorte instructie voor een nieuwe mobiele telefoon (DL) 
instructies op apparaten als telefooncel, geldautomaat, automaat voor bus- en 
treinkaartjes (PU) 
gebruiksaanwijzing op een brandblusser (PU) 
kaart op hotelkamer: wat te doen in geval van brand in een hotel (PU) 
instructies met betrekking tot veiligheid op de werkplek (WE, OPL) 
veiligheidsvoorschriften in een vliegtuig (PU) 
foutmeldingen in computer- en e-mailprogramma's (XX) 
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Vaardigheid: Lezen 
Niveau: B1 
 
Beheersingsniveau: 
Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het werk 
gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in 
persoonlijke brieven begrijpen. 
 
Tekstkenmerken receptief  
 
� onderwerp 
Vertrouwde, alledaagse of werkgerelateerde 
onderwerpen. 
 
� woordgebruik en zinsbouw 
Eenvoudig en alledaags. 
 
� tekstindeling 
Teksten zijn goed gestructureerd. 
 
� tekstlengte 
Teksten kunnen langer zijn. 
 
Strategieën 
 
� signalen herkennen en interpreteren 
Kan de betekenis van onbekende woorden over 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn/haar 
vakgebied en interesses bepalen aan de hand 
van de context. 
Kan de betekenis van zo nu en dan 
voorkomende onbekende woorden afleiden uit 
de context en de betekenis van zinnen 
herleiden, op voorwaarde dat het besproken 
onderwerp bekend is. 
 
Globale descriptoren 
 
1. Correspondentie lezen 
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven goed 
genoeg begrijpen om regelmatig met iemand te corresponderen. 
Begrijpt de feitelijke informatie in eenvoudige zakelijke brieven goed genoeg om adequaat te 
kunnen reageren. 
 
2. Oriënterend lezen 
Kan in alledaags materiaal, zoals brieven, brochures en korte officiële documenten relevante 
informatie vinden en begrijpen. 
 
3. Lezen om informatie op te doen 
Kan significante punten herkennen in eenvoudige krantenartikelen over bekende onderwerpen. 
 
4. Instructies lezen 
Kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies bij een apparaat begrijpen. 
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Lezen B1 
 
Gedetailleerde descriptoren en voorbeelden 
Voor alle voorbeelden op B1 geldt dat zij op ondubbelzinnige wijze feitelijke zaken behandelen die 
behoren tot het interessegebied van de lezer. 
 
 
1. Correspondentie lezen 
 
Kan persoonlijke brieven en e-mails voldoende begrijpen om met iemand te kunnen 
corresponderen. 
 
Bijvoorbeeld:  beschrijving van een feest (DL) 

informatie over een vriendje of vriendinnetje (DL) 
informatie over een hobby (DL, PU) 
wat de correspondentiepartner vindt van school of opleiding (DL, OPL) 
wat voor bijbaantje de correspondentiepartner heeft (DL, OPL) 
beschrijving van gevoelens of wensen (DL) 
verslag van gebeurtenissen (DL) 
verzoek om mee te doen aan een e-mail-actie ten bate van een maatschappelijk 
belang (DL) 

 
Kan een eenvoudige zakelijke brief, fax of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen 
reageren. 
 
Bijvoorbeeld:  reageren op een verzoek om informatie (WE) 

bevestigingsbrief van bedrijf voor een buitenlandse stage (OPL) 
juistheid gemaakte afspraken controleren in een bevestigingsbrief (fax, e-mail), zoals 
bij het huren van een appartement, een schooluitwisseling, een bedrijfsbezoek (PU, 
OPL, WE) 
bij een klacht inschatten wat er aan de hand is en wat er gedaan moet worden (WE) 
vaststellen of de introductiebrief van een potentiële partnerschool of nieuwe firma 
interessant genoeg is om contact op te nemen (OPL, WE) 
bij deelname aan een internationaal project: werkstuk corrigeren op basis van 
opmerkingen van buitenlandse partner (OPL) 

 
 
2. Oriënterend lezen 
 
Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten. 
 
Bijvoorbeeld:  folder waarin de voorzieningen van een camping of een hotel worden beschreven (DL) 

brochure van een pretpark (DL) 
informatiefolder over een reis of studie in het buitenland (DL, OPL) 
huurcontract voor kamer in studentenflat (DL) 
overzicht regels voor tijdelijke werkvergunning (WE) 
voorwaarden bij het huren van een scooter, bromfiets, auto (PU) 
toelichting bij een boete (PU) 
overzicht arbeidsvoorwaarden van (stage)bedrijf als: vakantie, opzegtermijn, 
onkostenvergoeding (WE, OPL) 
standaardoffertes (WE) 

 
 
 
Kan in langere teksten over thema's binnen het eigen interessegebied informatie zoeken. 
 
Bijvoorbeeld:  in een aantal websites informatie zoeken voor een werkstuk (OPL) 

In een tijdschrift informatie zoeken over een nieuw computerspel (DL) 
aan de hand van websites van bedrijven een stageplek of baan zoeken (OPL, WE) 
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3. Lezen om informatie op te doen 
 
Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. 
 
Bijvoorbeeld:  eenvoudig voorlichtingsmateriaal van overheden of onderwijsinstellingen (PU, OPL) 

het 'wie-wat-waar' in krantenartikelen over een overval, een ongeluk, een rel (DL) 
informatie over producten, materialen, apparaten halen uit technische rapporten op 
het eigen vakterrein (OPL, WE) 
verklarende tekst bij tabellen, grafieken, schema's (OPL, WE) 
biografische informatie over een kunstenaar, schrijver, sportsman/vrouw in een 
tijdschrift of op een website (DL, OPL) 
verslag van een werkbespreking of projectgroepvergadering (OPL, WE) 
de ondertitels bij een televisieprogramma, video/ DVD of film (DL) 
sportuitslagen op teletekst (DL) 
achtergrondinformatie uitgereikt bij een presentatie of op een vakbeurs (WE) 

 
Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften, 
kranten of op internet. 
 
Bijvoorbeeld:  artikel in een populaire krant over hobby of sport (DL) 

artikel in een muziekblad over de opkomst van een nieuwe popgroep (DL) 
artikelen over onderwerpen op het eigen interesseterrein in populair-
wetenschappelijke 
tijdschriften voor de jeugd (DL, OPL) 
artikel in een jongerentijdschrift over veilig vrijen (DL, OPL) 
websites over reizen of studie in het buitenland (DL, OPL) 

 
Kan eenvoudige teksten lezen voor plezier. 
 
Bijvoorbeeld:  een jeugdroman (DL, OPL) 

een niet al te moeilijk geschreven kort verhaal over een aansprekend onderwerp (DL, 
OPL) 
een eenvoudig gedicht (DL, OPL) 
een songtekst (DL, OPL) 

 
 
4. Instructies lezen 
 
Kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  recept voor het maken van een regionaal gerecht (DL) 

handleiding bij een mobiele telefoon (DL) 
instructies bij een computerspelletje (DL) 
helpfunctie in een tekstverwerkingsprogramma (XX) 
instructie bij een kopieerapparaat, een printer, een beamer (XX) 
een eenvoudig geschreven bijsluiter bij medicijnen (DL) 
het oplossen van een storing bij een bekend apparaat met behulp van een handleiding 
(WE) 
instructies voor het invullen van een schadeformulier bij een aanrijding (PU) 
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Vaardigheid: Lezen 
Niveau: B2 
 
Beheersingsniveau: 
Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de 
schrijvers een bijzondere attitude of standpunt innemen. Kan eigentijds literair proza begrijpen. 
 
Tekstkenmerken receptief  
 
� onderwerp 
Alledaagse onderwerpen en onderwerpen die aansluiten bij het eigen vakgebied. 
 
� woordgebruik en zinsbouw 
Er zijn geen beperkingen mits woordenboeken e.d. voorhanden zijn. 
 
� tekstindeling 
Er zijn geen beperkingen. 
 
� tekstlengte 
Speelt geen rol. 
 
Strategieën 
 
� signalen herkennen en interpreteren 
Kan een variëteit aan strategieën gebruiken om tot tekstbegrip te komen, inclusief letten op 
hoofdpunten en begrip checken met gebruik van contextuele aanwijzingen. 
 
� hulpmiddelen 
Incidenteel gebruik van een woordenboek bij gespecialiseerde artikelen buiten het eigen gebied. 
 
Globale descriptoren 
 
1. Correspondentie lezen 
Kan correspondentie, die gerelateerd is aan eigen vakgebied en eigen interesses lezen en kan 
snel de essentie vatten. 
Kan zakelijke correspondentie van verschillende instanties begrijpen. 
 
2. Oriënterend lezen 
Kan lange en complexe teksten snel scannen en relevante details vinden. 
Kan snel de inhoud en relevantie bepalen van nieuwsberichten, artikelen en rapporten over een 
breed scala aan professionele onderwerpen en besluiten of nadere studie ervan de moeite waard 
is. 
 
3. Lezen om informatie op te doen 
Kan artikelen en rapporten begrijpen die gaan over actuele problemen waarbij de schrijver een 
bepaald standpunt inneemt. 
 
4. Instructies lezen 
Kan lange en complexe instructies op het eigen terrein begrijpen, inclusief details over condities en 
waarschuwingen als hij/zij de gelegenheid heel moeilijke stukken te herlezen. 
 
 
 
 
Lezen B2 
 
Gedetailleerde descriptoren en voorbeelden 
Voor de voorbeelden op B2 geldt dat zij - tenzij anders vermeld - handelen over onderwerpen die 
behoren tot het eigen vakgebied of de eigen ervaringswereld van de lezer. 
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1. Correspondentie lezen 
 
Kan brieven of e-mails over onderwerpen in de eigen interessesfeer met gemak lezen en snel 
de essentie vatten. 
 
Bijvoorbeeld:  antwoord op een brief waarin gevraagd is naar informatie over hobby, sport of reizen 

(XX) 
reactie op een klacht of verzoek om schadevergoeding (DL, WE) 
ideeën van een correspondentiepartner over vriendschap, relaties, werk, het milieu 
(DL) 

 
Kan de meeste zakelijke correspondentie van verschillende instanties begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  toelatingscriteria en aanmeldingsprocedures voor studie in het buitenland (OPL) 

uit een ingewikkelde klachtenbrief de informatie halen die nodig is om een antwoord 
op te stellen (WE) 
wervingsbrief van buitenlandse beurs voor deelname aan een vakbeurs (WE) 

 
 
2. Oriënterend lezen 
 
Kan snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten. 
 
Bijvoorbeeld:  fraudebepalingen in een examenreglement (OPL) 

bekostigingsvoorwaarden in een beschrijving van een uitwisselingsprogramma in het 
buitenland (OPL) 
de juiste aanwijzing in een helpprogramma bij een computerprobleem (XX) 
voorwaarden in een offerte, polis of contract doornemen en bij twijfel de hulp van een 
deskundige inroepen (PU, WE) 
marktinformatie over een bepaald product verzamelen (OPL, WE) 

 
Kan bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen snel bepalen of het de moeite waard is 
deze nader te bestuderen. 
 
Bijvoorbeeld:  artikelen in de krant of informatie op internet voor het maken van een werkstuk (OPL) 

lijst publicaties op eigen vak- of interessegebied, opgeleverd door een zoekmachine 
(DL, OPL, WE) 
berichten in een internetnieuwsgroep op eigen vak- of interessegebied (DL, OPL, WE) 
passages in een studieboek bij het voorbereiden van een tentamen (OPL) 
onderzoeksverslagen (OPL, WE) 
artikelen over onderwerpen van algemeen belang in een landelijke kwaliteitskrant of 
opinieblad (DL, OL, WE) 

 
Kan meer complexe advertenties begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  reclame waarin een nieuw product wordt aangeprezen (DL) 

aanbod van woningen, met veel afkortingen en specifieke begrippen (DL) 
vacatures voor meer complexe functies op het eigen vakgebied (WE) 

 
3. Lezen om informatie op te doen 
 
Kan teksten begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijver een bepaald standpunt 
inneemt. 
 
Bijvoorbeeld:  een opiniërend artikel over de arbeidsmarktrelevantie van een toekomstige studie 

(OPL, WE) 
artikelen over een milieuvraagstuk als input voor een profielwerkstuk (OPL) 
een krantenartikel over het nut van strenge veiligheidsmaatregelen bij 
voetbalwedstrijden (DL) 
een recensie van een boek, film of theatervoorstelling (DL) 
een column in een krant of tijdschrift (DL) 
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Kan literaire en non-fictie teksten lezen met een redelijke mate van begrip voor het geheel en 
voor details. 
 
Bijvoorbeeld:  korte verhalen en romans van hedendaagse schrijvers (DL) 

een biografie (DL) 
een (literaire) thriller (DL) 

 
Kan in teksten over onderwerpen van algemeen belang of binnen het eigen vak- of 
interessegebied nieuwe informatie en specifieke details vinden. 
 
Bijvoorbeeld:  de consequenties van de aanleg van een snelweg voor een natuurgebied (PU, OPL) 

historische informatie over een stad of bouwwerk in een reisgids (DL, OPL) 
studieboek op het eigen vakterrein (OPL, WE) 
verslagen van afdelingsoverleg of ondernemingsraad (WE) 

 
 
4. Instructies lezen 
 
Kan lange en complexe instructies begrijpen, mits er gelegenheid is om moeilijke stukken 
meerdere malen te lezen. 
 
Bijvoorbeeld:  grammatica aanwijzingen in de vreemde taal (DL, OPL, WE) 

instructies voor het installeren van computerprogramma’s en randapparatuur als een 
scanner of printer (DL, OPL, WE) 
instructies voor het maken van een eigen webpagina (DL, OPL, WE) 
raadplegen van een handboek bij het inwerken op een nieuwe machine (WE) 
programmeren van een videorecorder (DL) 
richtlijnen voor het aanvragen en afleggen van tentamens en examens (OPL) 
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Vaardigheid: Lezen 
Niveau: C1 
 
Beheersingsniveau: 
Kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende 
stijlen onderkennen. Kan specialistische artikelen en lange technische instructies begrijpen, 
zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op het eigen terrein. 
 
Tekstkenmerken receptief  
 
� onderwerp 
Alle onderwerpen. 
 
� woordgebruik en zinsbouw 
Laagfrequent en specialistisch woordgebruik 
komt voor. Lange samengestelde zinnen. 
 

 tekstindeling 
Complexe teksten. 
Ingewikkelde instructieteksten. 
 
� tekstlengte 
Speelt geen rol meer. 
 
Strategieën 
 
� signalen herkennen en interpreteren 
Is vaardig in het gebruik van contextuele, 
grammaticale en lexicale aanwijzingen om houding, 
stemming en intenties af te leiden en te anticiperen 
op wat gaat volgen. 
 
� hulpmiddelen 
Incidenteel gebruik van een woordenboek. 
Globale descriptoren 
 
 
1. Correspondentie lezen 
Kan alle correspondentie begrijpen als incidenteel een woordenboek gebruikt kan worden. 
 
2. Oriënterend lezen 
Kan lange en complexe teksten snel scannen en relevante details vinden. 
Kan snel de inhoud en relevantie bepalen van nieuwsberichten, artikelen en rapporten over een 
breed scala aan professionele onderwerpen en besluiten of nadere studie ervan de moeite waard is. 
 
3. Lezen om informatie op te doen 
Kan een breed scala aan lange en complexe teksten zoals men die tegenkomt in het sociale, 
professionele en academische leven tot in detail begrijpen waarbij fijnere details zoals attitudes en 
opinies, impliciet en expliciet verwoord, worden onderkend. 
 
4. Instructies lezen 
Kan tot in detail lange en complexe instructies bij een nieuwe machine of procedure begrijpen, al 
dan niet gerelateerd aan zijn/haar specialisatiegebied, als de mogelijkheid bestaat om moeilijke 
stukken te herlezen. 
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Lezen C1 
Gedetailleerde descriptoren en voorbeelden 
Bij de voorbeelden op C1 gelden geen noemenswaardige beperkingen ten aanzien van het 
onderwerp, de tekstkenmerken of de mate van begrip. 
 
1. Correspondentie lezen 
 
Kan elke brief of e-mail begrijpen, eventueel met gebruik van een woordenboek. 
 
Bijvoorbeeld:  een brief van een buitenlandse vriend of familielid waarin deze een complex 

persoonlijk 
of zakelijk probleem beschrijft (DL) 
een antwoord op een brief of e-mail met verzoek om informatie over een toekomstige 
studie of een onderzoeksprogramma (OPL, WE) 

 
Kan alle zakelijke correspondentie begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  een brief van een onderwijsinstantie over studiefinanciering (OPL) 

het proces-verbaal van een bekeuring wegens te hard rijden (PU) 
inkomende correspondentie voor het management beoordelen op relevantie (WE) 

 
 
2. Oriënterend lezen 
Kan snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten. 
 
Bijvoorbeeld:  fraudebepalingen in een examenreglement (OPL) 

bekostigingsvoorwaarden in een beschrijving van een uitwisselingsprogramma in het 
buitenland (OPL) 
de juiste aanwijzing in een helpprogramma bij een computerprobleem (XX) 
voorwaarden in een offerte, polis of contract doornemen en bij twijfel de hulp van een 
deskundige inroepen (PU, WE) 
marktinformatie over een bepaald product verzamelen (OPL, WE) 

 
Kan bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen snel bepalen of het de moeite waard is 
deze nader te bestuderen. 
 
Bijvoorbeeld:  artikelen in de krant of informatie op internet voor het maken van een werkstuk (OPL) 

lijst publicaties op eigen vak- of interessegebied, opgeleverd door een zoekmachine 
(DL, OPL, WE) 
berichten in een internetnieuwsgroep op eigen vak- of interessegebied (DL, OPL, WE) 
passages in een studieboek bij het voorbereiden van een tentamen (OPL) 
onderzoeksverslagen (OPL, WE) 
artikelen over onderwerpen van algemeen belang in een landelijke kwaliteitskrant of 
opinieblad (DL, OL, WE) 

 
Kan meer complexe advertenties begrijpen. 
 
Bijvoorbeeld:  reclame waarin een nieuw product wordt aangeprezen (DL) 

aanbod van woningen, met veel afkortingen en specifieke begrippen (DL) 
vacatures voor meer complexe functies op het eigen vakgebied (WE) 
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Bijlage 5: Alle geselecteerde teksten en vragen 
 

Tekst 1 
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Tekst 1 

 
Hieronder staan enkele veiligheidsmaatregelen die voor een stofzuiger van toepassing zijn. 
 
1. Geef aan welke van deze maatregelen juist of onjuist zijn volgens de tekst. 

1. Zet de stofzuiger uit voordat je de stekker eruit trekt 
2. Vermijd contact met water 
3. Maak de stofzuigerzak leeg als deze helemaal vol zit 

 
 
 
2. Noteer het nummer van de veiligheidsmaatregel waar je informatie kunt vinden over het 
verwijderen van de stofzuigerzak. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Wat moet je doen volgens regel 3?  
□ A  De stofzuiger niet gebruiken in de buurt van kinderen.   
□ B  Kinderen niet alleen laten met de stofzuiger. 
□ C  Kinderen niet aan de stofzuiger laten komen. 
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Tekst 2 
 
1. Schrijf het tijdstip op waarop de laatste nieuwsuitzending begint. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 

 



 
 

81

 
Tekst 3 

 
 

1.  Wat wordt er gezegd over het spijkerschrift in regel 1-4? 
□ A  Het spijkerschrift kende verschillende manieren om woorden te schrijven.  
□ B  De manieren waarop het spijkerschrift in het begin werd gebruikt waren niet geschikt 

om elke taaluiting mee te schrijven.  
□ C  Het werd moeilijk om de lange pictogrammen van het spijkerschrift op klei te schrijven. 
□ D  Schrijvers gingen steeds meer spreektaal met spijkerschrifttekens schrijven. 
 
 
2. Welke verandering vond er plaats door de klank volgens regel 6-9? 
□ A  Een spijkerschriftteken kon voor meerdere woorden worden gebruikt als deze woorden 

hetzelfde werden uitgesproken. 
□ B  De uitspraak van een woord ging bepalen met welk spijkerschriftteken een woord werd 

geschreven. 
□ C  De schrijfwijze van een woord veranderde toen woorden een andere betekenis kregen. 
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Tekst 4 

 
1. Wat wil de schrijver duidelijk maken in alinea 1? 
□ A Een vriend feliciteren met zijn huwelijk. 
□ B Een vriend uitnodigen voor zijn huwelijk. 
□ C Een vriend bedanken, omdat hij hem heeft geholpen om een vrouw te vinden. 
 
2. Wat maakt de schrijver duidelijk in alinea 4? 
□ A Hij verontschuldigt zich voor het feit dat de gelukwensen die hij heeft verstuurd niet    
         aangekomen zijn. 
□ B Hij legt uit dat hij niet op de bruiloft kon komen, omdat hij de uitnodiging te laat                

   kreeg. 
□ C Hij was niet op het bruiloftsfeest gekomen, omdat hij het vergeten was. 
□ D Hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij nog niet heeft gereageerd op de  
         uitnodiging van het bruiloftsfeest. 
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Tekst 5 

 
1.  Zet de volgende aanwijzingen uit het recept in de juiste volgorde:  

1. Kruiden op de vis strooien 
2. de vis bakken  
3. de groenten koken 
4. de vis laten drogen  
5. Olijfolie toevoegen 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 9 

 
De volgende tekst komt uit de handleiding van een keyboard. Je wilt weten waar je namen 
van akkoorden kunt zien terwijl je speelt.  
 
1. Schrijf het nummer op van de plaats waar deze informatie op het display verschijnt. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 10 

 
In de volgende tekst staan voorwaarden waaraan je moet voldoen om aan de politieacademie 
te mogen studeren.  
 
1. Schrijf drie voorwaarden op waaraan je volgens artikel 10 moet voldoen. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
2. In welk artikel kun je iets vinden over regelingen voor buitenlandse studenten? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 11  
 

1. Schrijf drie maatregelen op die volgens deze tekst helpen om verkoudheid te voorkomen. 
 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 آيف تقي نفسك من األنفلونزا والزآام؟ 

 
تبدو الوقاية من األنفلونزا والزآام أمرًا مستحيًال في شهور الشتاء ونحن على أعتابه إال 

وفيما يلي بعض . أن هناك بعض الطرق التي تتبع آإجراءات وقائية الجتناب الرشح
لرئة، والتي تساعد على الوقاية من المرض االقتراحات المقدمة من الجمعية األمريكية ل

 في فصل الشتاء تحديدًا وعلى مدار السنة بشكل عام 
 . االبتعاد عن األشخاص المصابين باألنفلونزا وغسل اليدين جيدًا بعد االلتقاء بهم

 . احرص على إبعاد يديك عن وجهك، خاصة العينين والفم واألنف منعا النتقال العدوى
 . جفيف اليدينتخصيص منشفة لت

تخصيص منشفة منفصلة لكي يستخدمها المصابون بالزآام واألنفلونزا، وعدم وضعها 
 . بجوار المناشف األخرى

 . المحافظة على رطوبة المنزل وعدم ترك الجيوب األنفية لتجف؛ ألن ذلك يسهل انتقال العدوى
 
 
 
 

 شاب مصاب بزآام
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Tekst 12 
 
Je probeert de afstandsbediening te gebruiken, maar die werkt niet. Je vermoedt dat er een 
probleem is met de batterijen.  
 
1. Schrijf één maatregel op die je kunt toepassen. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 13 

 
1. Wat verzocht de man over wie deze brief gaat aan de rechtbank volgens alinea 4? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
2. Wat is de reden voor het schrijven van deze brief aan de rechtbank? 
□ A Het niet betalen van een bedrag, ondanks een waarschuwing. 
□ B Een eis tot schadevergoeding van een Marokkaans bedrijf. 
□ C De heer Zaki Hamdoun eist zijn geld terug, omdat een product niet op tijd geleverd 
is. 
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96
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Tekst 17 
 
1. Waarom wil Doha de Olympische Spelen organiseren volgens alinea 1? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
2. Wat kiest het Olympisch Comité in juni volgens alinea 3? 
□ A  Een kiescommissie die in Kopenhagen bepaalt welke stad de Olympische Spelen van 

2016 mag organiseren. 
□ B  De steden die gaan strijden om de Olympische Spelen van 2016 te mogen organiseren. 
□ C  De stad die de Olympische Spelen van 2016 mag organiseren. 
□ D  De steden die gaan kiezen waar de Olympische Spelen van 2016 worden georganiseerd. 
 
3. Waarom is volgens alinea 6 Doha geschikt om de Olympische spelen te organiseren? 
Schrijf één reden op. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 17 
 

 

   2016 أولمبياد الستضافة طموحا ملفا تقدم الدوحة
قدمت العاصمة القطرية الدوحة ملفا طموحا 
إلى اللجنة األولمبية الدولية في مدينة لوزان 

، 2016السويسرية بهدف استضافة أولمبياد 
تكون أول عاصمة في منطقة الشرق ل

 تدخل في السباق الحتضان هذا  األوسط
 .الحدث العالمي

وتتنافس الدوحة مع مدن أخرى مثل شيكاغو 
وبراغ  )إسبانيا(ومدريد ) الواليات المتحدة(
) البرازيل(وريو دي جانيرو ) التشيك(

 .لنيل شرف االستضافة) اليابان(وطوآيو 
الدولية هذه وستدرس اللجنة األولمبية 

حزيران المقبل ثالث مدن ستكمل السباق النهائي، /الملفات قبل أن تختار في يونيو
على أن يصوت أعضاء الجمعية العمومية للجنة الختيار المدينة التي ستستضيف 

تشرين األول عام / أآتوبر2في   وذلك خالل اجتماع يقام2016األلعاب الصيفية عام 
 .آوبنهاغن ةالدانمارآي  بالعاصمة2009

وتضمن الملف القطري شرحا مفصال عما ستوفره الدوحة الستضافة األلعاب 
األولمبية من الدعم الحكومي إلى الخبرات في التنظيم إلى وجود القسم األآبر من 

المنشآت الرياضية والبنية التحتية، فضال عن المطار الجديد والفنادق التي سيتم 
، وأمور 2016 ن يصل إليها عدد سكان قطر بحلولإنشاؤها والتوقعات التي يمكن أ

 .أخرى تدخل ضمن الشروط التي تضعها اللجنة األولمبية الدولية
 آمال آبيرة

، حسن علي بن علي عن ثقته بالملف القطري، 2016وعبر رئيس لجنة ملف الدوحة 
 .أن تستمر الدوحة في السباق حتى النهاية وأن تحصل على شرف االستضافة وأمله
آد بن علي أن الدوحة تمتلك ملفا قويا العتبارات آثيرة منها منشآتنا الرياضية وأ

 .الجاهزة والخبرة التنظيمية الكبيرة خصوصا بعد استضافتنا لدورة األلعاب اآلسيوية
جدير بالذآر أن قطر آانت أول دولة عربية تستضيف دورة األلعاب اآلسيوية التي 

لف رياضي ورياضية وذلك أواخر عام  أ13شهدت مشارآة رقم قياسي بنحو 
2006. 
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Tekst 18 

 
1. Wat wordt er beschreven in alinea 2? 
□ A  De kwaliteit van de lens 
□ B  Een vergelijking van verschillende lenzen van camera’s 
□ C  Het vervangen van de lens  
□ D  Het maken van scherpe foto’s 
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Tekst 19 

 
1. Wat wil de schrijver met deze brief duidelijk maken? 
□ A  Het tijdschrift bedanken voor het plaatsen van zijn stukje een aantal weken geleden. 
□ B  Om te vragen of een stukje van hem in het tijdschrift geplaatst kan worden 
□ C  Duidelijk maken dat een artikel in het tijdschrift hem heeft geholpen om een plan te  

realiseren. 
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Tekst 20 

 
Je wilt je aanmelden als werkzoekende. Je typt de naam w_alHousseini in.  
 
1. Mag je deze naam gebruiken? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
2. Waarom is het aan te raden om je e-mailadres op te geven? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 

  عمل عن الباحثين تسجيل

 
 

    

  المستخدم اسم
مجمل طول  اسم المستخدم يجب ان يبدا بحرفين، و يكون

و الحروف التالية هي . 20 الى 3سم المستخدم ما بين ا
 ^ - _ (0-9) (A-Z) (a-z) السموح استخدامها

  السرية الكلمة
  السرية الكلمة اعد

 السرية سوف يساعد ايضا في حالة نسيان الكلمة  االلكتروني البريد

  الدولة
    

   الخصوصية

 

  شروط استعمال الموقع

 الموقع استخدام شروط على موافق
لمع نع ثحابك ليجست
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Bijlage 6: Overzicht van de in de proeftoetsen gebruikte teksten en vragen 
 

Tekst 1 
  
A. Wat voor een tekst staat hieronder? 
□ A  Een bon voor een bezoek aan een schoonheidsspecialiste. 
□ B  Een kaart voor een vriend of vriendin die ver weg woont. 
□ C  Een kaart voor Moederdag.   
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Tekst 2 

 
B. Schrijf het tijdstip op waarop de laatste nieuwsuitzending begint. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 3 

 
C. Wat moet je met dit formulier doen nadat je het hebt ingevuld? Schrijf twee mogelijkheden 
op. 
 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
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Tekst 4 

 
D. Wat wil de schrijver met deze brief duidelijk maken? 
□ A  Het tijdschrift bedanken voor het plaatsen van zijn stukje een aantal weken geleden. 
□ B  Om te vragen of een stukje van hem in het tijdschrift geplaatst kan worden 
□ C  Duidelijk maken dat een artikel in het tijdschrift hem heeft geholpen om een plan te  

realiseren. 
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Tekst 5 

 
In de rubriek hieronder staan contactadvertenties. Je bent op zoek naar een man die met een 
vrouw wil trouwen die het huwelijk trouw is.   
 
E. Geef de letter en het nummer van deze man. 
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Tekst 6 
 
Je wilt je aanmelden als werkzoekende. Je typt de naam w_alHousseini in.  
 
F. Mag je deze naam gebruiken? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
G. Waarom is het aan te raden om je e-mailadres op te geven? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 

  عمل عن الباحثين تسجيل

 
 

    

  المستخدم اسم
مجمل طول  اسم المستخدم يجب ان يبدا بحرفين، و يكون

و الحروف التالية هي . 20 الى 3اسم المستخدم ما بين 
 ^ - _ (0-9) (A-Z) (a-z) السموح استخدامها

  السرية الكلمة
  السرية الكلمة اعد

 السرية سوف يساعد ايضا في حالة نسيان الكلمة  االلكتروني البريد

  الدولة
    

   الخصوصية

 

  شروط استعمال الموقع

 الموقع استخدام شروط على موافق
لمع نع ثحابك ليجست
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Tekst 7 
 

H. Wat wil de schrijver duidelijk maken in alinea 1? 
□ A Een vriend feliciteren met zijn huwelijk. 
□ B Een vriend uitnodigen voor zijn huwelijk. 
□ C Een vriend bedanken, omdat hij hem heeft geholpen om een vrouw te vinden. 
 
I. Wat maakt de schrijver duidelijk in alinea 4? 
□ A Hij verontschuldigt zich voor het feit dat de gelukwensen die hij heeft verstuurd niet    
         aangekomen zijn. 
□ B Hij legt uit dat hij niet op de bruiloft kon komen, omdat hij de uitnodiging te laat                

   kreeg. 
□ C Hij was niet op het bruiloftsfeest gekomen, omdat hij het vergeten was. 
□ D Hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij nog niet heeft gereageerd op de  
         uitnodiging van het bruiloftsfeest. 
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Tekst 8 

 
J. Waarom wil Doha de Olympische Spelen organiseren volgens alinea 1? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
K.  Wat kiest het Olympisch Comité in juni volgens alinea 3? 
□ A  Een kiescommissie die in Kopenhagen bepaalt welke stad de Olympische Spelen van 

2016 mag organiseren. 
□ B  De steden die gaan strijden om de Olympische Spelen van 2016 te mogen organiseren. 
□ C  De stad die de Olympische Spelen van 2016 mag organiseren. 
□ D  De steden die gaan kiezen waar de Olympische Spelen van 2016 worden georganiseerd. 
 
L. Waarom is volgens alinea 6 Doha geschikt om de Olympische spelen te organiseren? 

Schrijf één reden op. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 8 
 

 

   2016 أولمبياد الستضافة طموحا ملفا تقدم الدوحة
قدمت العاصمة القطرية الدوحة ملفا طموحا 
إلى اللجنة األولمبية الدولية في مدينة لوزان 

، 2016السويسرية بهدف استضافة أولمبياد 
كون أول عاصمة في منطقة الشرق لت

 تدخل في السباق الحتضان هذا  األوسط
 .الحدث العالمي

وتتنافس الدوحة مع مدن أخرى مثل شيكاغو 
وبراغ  )إسبانيا(ومدريد ) الواليات المتحدة(
) البرازيل(وريو دي جانيرو ) التشيك(

 .لنيل شرف االستضافة) اليابان(وطوآيو 
لدولية هذه وستدرس اللجنة األولمبية ا

حزيران المقبل ثالث مدن ستكمل السباق النهائي، /الملفات قبل أن تختار في يونيو
على أن يصوت أعضاء الجمعية العمومية للجنة الختيار المدينة التي ستستضيف 

تشرين األول عام / أآتوبر2في   وذلك خالل اجتماع يقام2016األلعاب الصيفية عام 
 .آوبنهاغن الدانمارآية  بالعاصمة2009

وتضمن الملف القطري شرحا مفصال عما ستوفره الدوحة الستضافة األلعاب 
األولمبية من الدعم الحكومي إلى الخبرات في التنظيم إلى وجود القسم األآبر من 

المنشآت الرياضية والبنية التحتية، فضال عن المطار الجديد والفنادق التي سيتم 
، وأمور 2016  يصل إليها عدد سكان قطر بحلولإنشاؤها والتوقعات التي يمكن أن

 .أخرى تدخل ضمن الشروط التي تضعها اللجنة األولمبية الدولية
 آمال آبيرة

، حسن علي بن علي عن ثقته بالملف القطري، 2016وعبر رئيس لجنة ملف الدوحة 
 .أن تستمر الدوحة في السباق حتى النهاية وأن تحصل على شرف االستضافة وأمله
د بن علي أن الدوحة تمتلك ملفا قويا العتبارات آثيرة منها منشآتنا الرياضية وأآ

 .الجاهزة والخبرة التنظيمية الكبيرة خصوصا بعد استضافتنا لدورة األلعاب اآلسيوية
جدير بالذآر أن قطر آانت أول دولة عربية تستضيف دورة األلعاب اآلسيوية التي 

 ألف رياضي ورياضية وذلك أواخر عام 13شهدت مشارآة رقم قياسي بنحو 
2006. 
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Tekst 9 
 
M.  Zet de volgende aanwijzingen uit het recept in de juiste volgorde:  

6. Kruiden op de vis strooien 
7. de vis bakken  
8. de groenten koken 
9. de vis laten drogen  
10. Olijfolie toevoegen 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 10 
 
In de volgende tekst staan voorwaarden waaraan je moet voldoen om aan de politieacademie 
te mogen studeren.  
 
N. Schrijf drie voorwaarden op waaraan je volgens artikel 10 moet voldoen. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
O. In welk artikel kun je iets vinden over regelingen voor buitenlandse studenten? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Tekst 11 
 
P. Wat wordt er beschreven in alinea 2? 
□ A  De kwaliteit van de lens 
□ B  Een vergelijking van verschillende lenzen van camera’s 
□ C  Het vervangen van de lens  
□ D  Het maken van scherpe foto’s 
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 Tekst 12 
 
De tekst hieronder komt uit de handleiding van een woordenboek. 
 
Q. In welke alinea kun je informatie vinden over de wortels van Arabische woorden?  
R. Waaraan kun je werkwoorden volgens alinea 4 in het woordenboek herkennen? 
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Tekst 13 
 
S. Wat verzocht de man over wie deze brief gaat aan de rechtbank volgens alinea 4? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
T. Wat is de reden voor het schrijven van deze brief aan de rechtbank? 
□ A Het niet betalen van een bedrag, ondanks een waarschuwing. 
□ B Een eis tot schadevergoeding van een Marokkaans bedrijf. 
□ C De heer Zaki Hamdoun eist zijn geld terug, omdat een product niet op tijd geleverd 
is. 
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121

Tekst 14 
 
 

U.  Wat wordt er gezegd over het spijkerschrift in regel 1-4? 
□ A  Het spijkerschrift kende verschillende manieren om woorden te schrijven.  
□ B  De manieren waarop het spijkerschrift in het begin werd gebruikt waren niet geschikt 

om elke taaluiting mee te schrijven.  
□ C  Het werd moeilijk om de lange pictogrammen van het spijkerschrift op klei te schrijven. 
□ D  Schrijvers gingen steeds meer spreektaal met spijkerschrifttekens schrijven. 
 
 
V. Welke verandering vond er plaats door de klank volgens regel 6-9? 
□ A  Een spijkerschriftteken kon voor meerdere woorden worden gebruikt als deze woorden 

hetzelfde werden uitgesproken. 
□ B  De uitspraak van een woord ging bepalen met welk spijkerschriftteken een woord werd 

geschreven. 
□ C  De schrijfwijze van een woord veranderde toen woorden een andere betekenis kregen. 
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Tekst 15 
 
De volgende tekst komt uit de handleiding van een keyboard. Je wilt weten waar je namen 
van akkoorden kunt zien terwijl je speelt.  
 
W. Schrijf het nummer op van de plaats waar deze informatie op het display verschijnt. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Bijlage 7: Formulier voor beoordelaars teksten leesvaardigheid Arabisch 
 

Naam  …………………………………………………………………………… 

 

Geef s.v.p. voor elke tekst en voor elke vraag aan welk niveau (A1, A2, B1, B2, C1) minimaal 

vereist is om de tekst te kunnen lezen en de vraag goed te kunnen maken. Zet een kruis in het 

vak van het betreffende taalniveau. Per tekst en vraag slechts één antwoord aankruisen. 

 

Niveau  

Tekst 

 

Vraag A1 A2 B1 B2 C1 

1       

 1      

 2      

 3      

2       

 1      

3       

 1      

 2      

4       

 1      

 2      

5       

 1      

6       

 1      

 2      

7       

 1      

8       

 1      

9       
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 1      

10       

 1      

 2      

11       

 1      

12       

 1      

13       

 1      

 2      

14       

 1      

15       

 1      

16       

 1      

 2      

17       

 1      

 2      

 3      

18       

 1      

19       

 1      

20       

 1      

 2      

21       

 1      

 2      

 


