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VOORWOORD
Suite 7 Drempeltoetsen Taal bevat testmateriaal om het taalniveau van leerlingen te bepalen. De suite bevat voor elk niveau (1F, 2F, 3F en 4F) twee deeltoetsen. Deze toetsen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen bijvoorbeeld in de brugklas van het voortgezet onderwijs, maar kunnen ook gebruikt worden als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar.
Prescan Taal is op verzoek van een aantal scholen in een later stadium ontwikkeld. Deze prescan kan vooraf gebruikt worden om voor elke leerling snel
(binnen 5 minuten) in te schatten op welk niveau de Drempeltoetsen Taal afgenomen moeten worden. Daarmee voorkomt men dat leerlingen lang bezig
zijn met een toets die veel te gemakkelijk of veel te moeilijk voor hen is. Voor
sommige leerlingen kan de uitkomst zijn dat zelfs de Drempeltoetsen 1F
waarschijnlijk te veel moeilijkheden opleveren. Vanzelfsprekend kan de output van de prescan niet anders dan globaal zijn en kunnen scholen tal van redenen hebben om af te wijken van de gegeven aanbevelingen.
Alle toetsen zijn volledig digitaal en interactief en kunnen dus klassikaal via de
computer worden afgenomen. Zij zijn bovendien adaptief gemaakt om de afname duur zo kort mogelijk te houden (de Prescan Taal maximaal 5 minuten;
de Drempeltoetsen Taal maximaal 2 x 45 minuten). De resultaten zijn direct
na afname beschikbaar.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele proeftesters en de deelnemers aan
de pilotfase van de volgende scholen: SG St. Canisius, Almelo; Mendelcollege
Haarlem; Staringcollege, Lochem; Dendron College, Horst.
Truus Schijf, Ellen Blom, Theo Schijf
Muiswerk Educatief
Uithoorn, mei 2012
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INLEIDING

Bestandsnaam

Code

Testen

Suite 7 - Prescan Taal
Suite 7 - Drempeltoetsen Taal

TMT0
TMT1

Z1 Prescan Taal
Z1 Taal 1F/1S - dl 1
Z2 Taal 1F/1S - dl 2
Z3 Taal 2F/2S - dl 1
Z4 Taal 2F/2S - dl 2
Z5 Taal 3F/3S - dl 1
Z6 Taal 3F/3S - dl 2
Z7 Taal 4F/4S - dl 1
Z8 Taal 4F/4S - dl 2

De Drempeltoetsen worden gebruikt om een nulmeting te doen bijvoorbeeld
in de brugklas van het voortgezet onderwijs, maar kunnen ook als evaluatiemeting worden gebruikt aan het eind van een schooljaar. Met de prescan kan
vooraf worden nagegaan welk niveau van de drempeltoetsen voor individuele
leerlingen het meest geëigend zijn.
Doel Drempeltoetsen: nagaan of een leerling een bepaald niveau haalt (1F, 2F,
3F, 4F) en in welke deelgebieden eventuele tekorten gesignaleerd zijn.
Doelgroep: leerlingen van eind basis onderwijs, vo, mbo en hbo.
Benodigdheden: een computer waarop het testmateriaal geïnstalleerd is.
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2

ACHTERGROND

Het rapport Over de drempels met taal van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (www.taalenrekenen.nl) maakt deel uit van de eindrapportage van de werkgroep Taal van deze expertgroep. Het rapport, dat in
opdracht van de bewindslieden OCW werd opgesteld, beschrijft basiskennis
en basisvaardigheden die nodig zijn om met succes het onderwijs te doorlopen, te beginnen met einde basisonderwijs en te eindigen met einde voortgezet onderwijs. Met dit rapport legt de werkgroep de basis voor niveaubeschrijvingen voor het schoolvak Nederlands.
De Werkgroep Taal doet voorstellen voor de volgende onderdelen van het
schoolvak Nederlands:
1.
2.
3.
4.

Mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren)
Leesvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Begrippenlijst en taalverzorging

Van elk van de vier bovengenoemde vaardigheden beschrijft de werkgroep
vier niveaus:
1. eind basisonderwijs: op de drempel naar het vo;
2. eind vmbo en havo 3: op de drempel naar mbo-2. Dit geldt als het niveau
dat minimaal nodig is om maatschappelijk goed te kunnen functioneren;
3. eind mbo-4 en havo: op de drempel naar hoger beroepsonderwijs;
4. eind vwo: op de drempel naar wetenschappelijk onderwijs.
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2.1

INHOUD PRESCAN TAAL

Suite 9 - Prescan Taal is gemaakt op verzoek van een aantal scholen. Deze
prescan kan worden afgenomen als scholen niet zeker weten of alle leerlingen
de drempeltoetsen op hetzelfde niveau kunnen afleggen. Het is immers voor
een leerling frustrerend om een toets te maken die te moeilijk is en het is vaak
demotiverend om een te gemakkelijke toets te maken. Met de prescan kan
globaal in maximaal 5 minuten (maar vaak veel sneller) worden nagegaan
welk niveau van de Drempeltoetsen Taal geëigend is voor een individuele
leerling. De uitslag van de prescan kan slechts een globale aanwijzing geven
van het taalniveau en kan zeker de drempeltoetsen niet vervangen. Achteraf
kan ook blijken dat de prescan in een aantal gevallen een te lage of te hoge indicatie heeft gegeven. In de meeste gevallen echter kan met behulp van de
prescan voorkomen worden dat leerlingen drempeltoetsen op twee verschillende niveaus moeten afleggen, dus dat spaart tijd.
De Prescan Taal bevraagt twee belangrijke domeinen van de taalvaardigheid:
op de eerste plaats woordkennis, de inhoudelijke component van de taal, die
de basis vormt voor zowel lees- als luisterbegrip en op de tweede plaats spelling, een belangrijke taaltechnische component. Zodra de resultaten uit de pilotfase geanalyseerd zijn, zal de prescan worden aangepast.
Woordkennis
Woordkennis hangt samen met begrijpend lezen (Aarnoutse en van Leeuwe
1988, Hacquebord, 1999). De basis van begrijpend lezen wordt gevormd door
het herkennen van afzonderlijke woorden en de daarbij behorende woordbetekenissen (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005; Schijf, 2009). Uit verschillende datasets van verschillende onderzoeken blijkt dat woordenschat de belangrijkste
voorspeller is van begrijpend lezen en dat de relatieve invloed van de factor
woordenschat toeneemt naarmate leerlingen ouder worden en meer ervaren
in het lezen (Bonset & Hoogeveen, 2010, Bast & Reitsma, 1998).
Iedereen die ervaring heeft met het leren van een vreemde taal weet bovendien hoe belangrijk woordkennis ook is voor begrijpend luisteren, de mondelinge vorm van tekstbegrip. Daar is echter volgens onze bronnen weinig onderzoek naar gedaan, omdat er vrijwel geen betrouwbare luistertesten bestaan. Woordkennis kan dus tot op zekere hoogte de prestaties bij begrijpend
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lezen en luisteren voorspellen. Het meten van deze vaardigheden neemt vele
malen meer tijd in beslag.
Leerlingen krijgen in de prescan eerst een aantal vragen over woordkennis. De
eerste vraag is steeds een zelfbeoordelingsvraag, bijvoorbeeld: weet je wat het
woord ‘besteden’ betekent? Zegt de leerling hier ‘nee’ op, dan gaat de toets
meteen verder met het volgende onderdeel. Zegt hij echter ‘ja’ of ‘ongeveer’,
dan moet hij vervolgens de juiste omschrijving van bijvoorbeeld het woord
‘besteden’ inderdaad proberen aan te wijzen. Er is gekozen voor deze getrapte
aanpak omdat het beoordelen of je de betekenis van een woord kent, zeer snel
gaat, terwijl het beantwoorden van een meerkeuzevraag met vier betekenisomschrijvingen veel meer tijd in beslag neemt. Uit empirisch onderzoek (Jansen-van Dieten, 1992) - weliswaar bij volwassenen - blijkt dat er bij groepen
op alle niveaus een betekenisvolle samenhang is tussen scores op zelfbeoordeling en het resultaat op testen. Bovendien hebben alle groepen de neiging
zichzelf te overschatten. Daaruit kan geconcludeerd worden dat leerlingen die
‘nee’ zeggen op de vraag of ze een woord kennen, dat woord ook echt niet
kennen. Zichzelf overschattende leerlingen vallen bij de echte vraag vervolgens toch wel door de mand.
De keuze van de items is op de volgende wijze tot stand gekomen. Woorden
zijn vaak moeilijker naarmate ze minder frequent zijn. Voor de prescan is een
aantal woorden geselecteerd op basis van frequentie. Daarvoor is in eerste instantie de Celex database gebruikt (Baayen, Piepenbrock & Van Rijn, 1994).
Naast bovengenoemde selectiemethode is gebruikgemaakt van de herziende
versie van de Streefwoordenlijst voor de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, ontwikkeld in een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit
Groningen (Expertisecentrum Taal, Onderwijs en Communicatie) en het Cito
(Hacquebord, Alberts & Andringa, 2010). Voor deze streefwoordenlijst is een
corpus van woorden samengesteld op basis van een aantal veelgebruikte
schoolmethodes voor belangrijke schoolvakken. De woorden uit dat corpus
zijn vervolgens beoordeeld door vo-docenten. In totaal 68 representatieve
docenten hebben hieraan meegedaan. Uit hun analyse van de resultaten bleek
dat hoogfrequente woorden uit het databestand niet altijd ook als de gemakkelijkste woorden werden beschouwd, en andersom. Woorden die door te veel
docenten als te gemakkelijk werden beschouwd, d.w.z. reeds bekend bij vrijwel alle leerlingen aan het begin van het vo zijn weggelaten uit de streeflijst,
evenals woorden die te moeilijk en irrelevant werden beschouwd, behalve als
deze woorden om een of andere reden hoogfrequent waren. Zo ontstond een
12
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streefwoordenlijst bestaande uit 13.724 lemma’s op basis van twee criteria:
(1) de frequentie waarmee ze voorkomen in schoolmethodes en (2) de docentenbeoordeling. Op basis hiervan werden vijf ‘sluizen’ gedefinieerd, van 1
t/m 5, oplopend in moeilijkheid.
Voor de selectie van woorden voor prescan werden steeds twee criteria gehanteerd: (1) de beoordeling van de moeilijkheid in de Streefwoordenlijst en
(2) de frequentie in de Celex-database. Er is zoveel mogelijk gekozen voor
woorden met één pregnante betekenis. De criteria zien er als volgt uit:
–
–
–
–

niveau 1F: moeilijkheid 1 in Streefwoordenlijst, Celexfrequentie > 2000;
niveau 2F: moeilijkheid 2 of 3 in Streefwoordenlijst, Celexfrequentie 150900;
niveau 3F: moeilijkheid 4 in Streefwoordenlijst, Celexfrequentie 15-130;
niveau 4F: moeilijkheid 5 in de Streefwoordenlijst, of daar niet in voorkomend, Celexfrequentie 5-140.

Van de geprogrammeerde items komen er per niveau at random maximaal
drie tevoorschijn.
De prescan bevat de volgende woordkennisitems, waarvan er per niveau
steeds 3 at random gekozen worden. Twee uit de eerste vier, één uit de laatste
twee, die op basis van de twee genoemde criteria als iets moeilijker beschouwd kunnen worden.
–
–
–
–

Woorden voor 1F: richting, energie, voornamelijk, bevel, [compleet, horizon];
Woorden voor 2F: acteur, blozen, constant, kandidaat, [schiereiland, opdagen];
Woorden voor 3F: mozaïek, initialen, impressie, imago, [conservering, demografie];
Woorden voor 4F: ellips, pasteuriseren, parasiet, junta, [bon vivant, pied-àterre].

Spelling
Als de woordkennisvragen gepasseerd zijn, volgt bij de prescan het spellen. Bij
het Spelling wordt telkens een zin beluisterd waaraan één woord ontbreekt.
Dat woord moet worden ingevuld. Het gaat hier dus om actief spellen en niet
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om het beoordelen van spelling. Het intypen van een woord gaat meestal snel.
Zelfbeoordeling zou hier geen tijdwinst opleveren.
In het vooronderzoek voorafgaand aan de constructie van de prescan is informatie verzameld over de prestaties op het gebied van de spellingitems in
verschillende opleidingsniveaus. Het gaat om ruim 200 leerlingen van eind
basisschool; ruim 400 leerlingen van eind vmbo-bbl/kbl; ongeveer 100 leerlingen van eind havo en ruim 70 leerlingen van eind vwo. In de prescan zijn
woorden opgenomen die door meer dan 80% van de leerlingen in het betreffende niveau goed werden gespeld.
De prescan bevat de volgende items, waarvan er per niveau steeds 2 algemene
spellingwoorden en 1 werkwoordsvorm random gekozen worden:
Woorden voor 1F: gekleurd, schreeuw, einddoel, [gemiste, kleurde];
Woorden voor 2F:manager, hobby’s eerlijkheid, [(ik)word, brandt];
Woorden voor 3F:macaroni, milieubewust, consequenties, [wordt (je zus), haalde];
Woorden voor 4F:pyjama, perziken, accountant, [raceten, vermeldde].
Figuur 1: Output van de prescan bij de Drempeltoetsen taal.

N.B. Let op de zeer korte werktijd.

2.2

INHOUD DREMPELTOETSEN TAAL

Scholen willen nagaan welke leerlingen een gewenst taalniveau halen en welke niet. De Drempeltoetsen Taal van Muiswerk Educatief bevragen drie centrale domeinen van de taalvaardigheid Nederlands: (1) Lezen van zakelijke
14
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teksten, (2) Luisteren en (3) Begrippenlijst en taalverzorging. Het laatste onderdeel is in de toetsen opgesplitst in Spelling algemeen, Werkwoordspelling,
Grammatica en Leestekens. Over deze deelonderwerpen wordt afzonderlijk
gerapporteerd, zodat scholen desgewenst iets kunnen doen met gesignaleerde
tekorten.
Met een computergestuurde toets kunnen niet alle domeinen die de Werkgroep Taal beschrijft, volledig onderzocht worden. Het is bijvoorbeeld niet
mogelijk om op die manier het onderdeel ‘Spreken’ van Mondelinge taalvaardigheid te testen. Ook Schrijfvaardigheid in de zin van het formuleren van zinnen en het construeren van teksten, kan niet op die manier onderzocht worden. Taalverzorging, met name spelling en het gebruik van leestekens, kan
echter wel getest kan worden. Deze onderdelen kan men beschouwen als aspecten van schrijfvaardigheid. Ook de kennis van de grammaticale begrippen
van de begrippenlijst is via de computer goed te onderzoeken.
De Werkgroep Taal heeft als basiskwaliteit voor elke vaardigheid gedefinieerd
het niveau dat door 75% van de leerlingen in een bepaalde groep gehaald
wordt. Dat betekent dat 25% van de leerlingen van die populatie verder is dan
het gewenste drempelniveau. In de output van toetsen moet daarom niet alleen duidelijk worden door welke leerlingen een drempelniveau gehaald is,
maar ook welke leerlingen verder zijn dan de rest van de populatie. Een toets
moet daarom meer bevragen dan datgene wat voor het halen van de drempel
vereist is. In het rapport van de Werkgroep Taal is daarom steeds sprake van
een basisniveau (dat wat door 75% beheerst wordt) en een streefniveau (vaardigheden die verder gaan dan het basisniveau). De titels van de Drempeltoetsen Taal van Muiswerk geven ook aan dat de toets uitspraken doet over zowel
basis- als streefniveau (bijvoorbeeld niveau 1F/1S).
Omdat het verantwoord testen van alle vaardigheden in veel gevallen niet
binnen één lesuur past (vooral Lezen en Luisteren nemen veel tijd), zijn voor
elk niveau de Drempeltoetsen Taal opgesplitst in twee deeltoetsen. In de eerste deeltoets komen Lezen, Spelling en Werkwoordspelling aan de orde; in de
tweede deeltoets Luisteren, Grammatica en Leestekens.

2.3

STRUCTUUR PRESCAN TAAL

In de prescan van de Drempeltoetsen Taal komen de stofonderdelen woordkennis en spelling aan de orde. Hieronder staat de flowchart die de adaptiviteit van de prescan per stofonderdeel weergeeft. Het aantal opgaven per stofHandleiding Drempeltoetsen Taal
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onderdeel varieert, maar is altijd maximaal 3 per niveau, waarbij er bij
woordkennis telkens eerst een zelfbeoordelingsvraag is en daarna eventueel
nog de echte vraag. Er wordt ‘afgebogen’ naar een lager niveau bij één fout. Bij
woordkennis meteen al bij een negatief antwoord op de zelfbeoordelingsvraag. Als in de vragen van een bepaald niveau één fout gemaakt, is kan het
niveau niet meer gehaald worden. Daarvoor zijn 3 (bij Woordkennis 2 x 3)
goede antwoorden nodig. Er verschijnt dan dus een vraag op lager niveau.
Figuur 2: Flowchart van de prescan bij de Drempeltoetsen Taal
START
max
3 opgaven 3F
nee
0 fout

max
3 opgaven 2F

max
3 opgaven 4F

0 fout

nee

max
3 opgaven 1F

nee

0 fout

nee
0 fout

niveau 4

niveau 3

niveau 2

niveau 1

niveau 0

In de output van de prescan wordt een schatting gegeven van het niveau dat
de leerling bij woordkennis en spelling zou kunnen halen. Een leerling die bij
beide onderdelen niveau 4 haalt, wordt aangeraden de drempeltoetsen niveau
4F te maken. Heeft hij bij een van deze onderdelen een lager niveau, dan
wordt aangeraden de drempeltoetsen van dat lagere niveau te maken. Komt
de leerling op deze mannier uit bij niveau 0, dan zouden de drempeltoetsen 1F
voor deze leerling nog te moeilijk kunnen zijn en het is in dat geval de vraag of
het zinvol is deze toetsen toch te laten maken. Het staat vanzelfsprekend een
school vrij om van het advies uit de output van de prescan af te wijken.

2.4

STRUCTUUR DREMPELTOETSEN TAAL

Binnen elk drempelniveau is de stof van de afzonderlijke onderdelen (Lezen,
Luisteren, Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens) opgedeeld in drie niveaus: laag - midden - hoog (zie Tabel 1: Opbouw stofniveaus).
De verschillende Drempeltoetsen overlappen elkaar dus gedeeltelijk. Daar16
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door krijgt een leerling die twee verschillende drempeltoetsen na elkaar doet,
gedeeltelijk dezelfde teksten en dezelfde opgaven. Bij spelling is wel variatie in
zinnen aangebracht, maar de gevraagde woorden overlappen elkaar weer
voor een deel.
Tabel 1: Opbouw stofniveaus

OPBOUW STOFNIVEAUS per onderdeel
1F/1S

2F/2S

3F/3S

4F/4S

niveau A
niveau B niveau B
niveau C niveau C niveau C
niveau D niveau D niveau D
niveau E niveau E
niveau F

= instapniveau
Opbouw van inhoudsniveaus per deelgebied (Lezen, Luisteren, Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens). Elke leerling begint bij elk onderdeel met het middelste instapniveau.

Deze aanpak is voor elk testonderdeel hetzelfde. Een inhoudsniveau bestaat
uit 4 opgaven, of een veelvoud daarvan. De leerling begint steeds met opgaven
van het middelste niveau en gaat een niveau omhoog als het goed gaat (<25%
fout) en een niveau omlaag als het minder goed gaat. Daardoor maakt hij nooit
meer dan tweederde deel van de beschikbare vragen.
In elke deeltoets komen telkens drie stofonderdelen aan de orde. In Deeltoets
1 altijd Lezen, Spelling en Werkwoordspelling; in Deeltoets 2 altijd Luisteren,
Grammatica en Leestekens. Hieronder staat de flowchart die de adaptiviteit
van elke deeltoets weergeeft. Het aantal opgaven per stofonderdeel varieert,
maar is altijd vier, of een veelvoud daarvan. Er wordt ‘afgebogen’ naar een lager inhoudsniveau bij een foutenpercentage groter dan 25.
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Figuur 3: Flowchart per deeltoets van de Drempeltoetsen Taal.
START
ONDERDEEL 1
opgaven
middelste niv.

<25% fout

opgaven
hoogste niv.

nee

opgaven
laagste niv.
START
ONDERDEEL 2
opgaven
middelste niv.

<25% fout

opgaven
hoogste niv.

nee

opgaven
laagste niv.
START
ONDERDEEL 3
opgaven
middelste niv.

<25% fout

opgaven
hoogste niv.

2.5

nee

opgaven
laagste niv.
DEELTOETS
KLAAR

BEREKENING SCORES EN DEELSCORES DREMPELTOETSEN

Elk van de drie domeinen van de Drempeltoets Taal, t.w. Lezen, Luisteren en
Begrippenlijst en taalverzorging bepaalt voor 1/3 deel de eindscore van de
toets. Als een leerling dus bijvoorbeeld slecht is in grammatica (onderdeel van
Begrippenlijst en Taalverzorging), dan hoeft dat niet doorslaggevend te zijn
voor het halen van het gewenste drempelniveau. De invloed van de onderdelen Lezen en Luisteren is echter veel groter.
Voor adaptieve toetsen is de scoreberekening vaak lastig omdat niet alle
vragen gesteld worden. In het algemeen geldt op ieder niveau en voor ieder
onderwerp: er zijn drie soorten vragen: makkelijke, gemiddeld moeilijke en
moeilijke (zie Tabel 1: Opbouw stofniveaus). De afname begint altijd met de
gemiddeld moeilijke vragen van een onderdeel. Als een kwart van de vragen of
minder fout beantwoord wordt, dan gaat men door naar de moeilijke vragen
en worden de makkelijke vragen niet gesteld. Wordt meer dan een kwart van
de gemiddeld moeilijke vragen fout beantwoord, dan worden de makkelijke
vragen vervolgens wel gesteld en worden de moeilijke vragen overgeslagen
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(zie Figuur 3).
Worden de moeilijke vragen niet gesteld (omdat de gemiddeld moeilijke vragen te slecht gingen) dan worden die moeilijke vragen voor 75% fout gerekend (dus 6 van de 8 of 3 van de 4). Worden de makkelijke vragen niet gesteld
(omdat de gemiddelde vragen goed gingen) dan wordt de eindscore van een
onderwerp bepaald door de score van de wel gemaakte vragen.
Voorbeeld 1: Leerling Laila maakt toets Z1 Taal 1F/1S. Bij het onderdeel Spelling krijgt ze eerst 8 vragen van gemiddeld inhoudsniveau(B). Ze maakt 3 fouten,
dus de 8 moeilijke vragen (Inhoudsniveau C) worden niet gesteld, maar wel de 8
makkelijke (Inhoudsniveau A). Daarvan zijn er 7 goed. De score is dan: 100 x
(24-3-1-6) / 24 = 58%. In deze formule komt de -6 van de aanname dat ze van de
8 niet gestelde moeilijke vragen er 6 fout zou hebben gedaan.
Voorbeeld 2: Leerling Dennis maakt toets Z2 Taal 1F/1S. Bij het onderdeel Luisteren krijgt hij eerst 16 vragen van gemiddeld niveau (B). Hij maakt daarbij 2
fouten. Dat is minder dan 25%. De 16 makkelijke vragen (Inhoudsniveau |A)
worden nu dus overgeslagen en niet meegerekend in de score. In de acht moeilijke vragen(Inhoudsniveau C) die nu verschijnen, maakt hij vervolgens 4 fouten.
De score is 100 x (24 - 6) / 24 = 75%.
De totaalscore wordt bepaald door het gemiddelde van drie deelscores van de
domeinen Lezen, Luisteren en Taalverzorging. De score voor Taalverzorging
wordt op zijn beurt weer bepaald door het gemiddelde van de vier scores van
Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens.
Van elk van de drie domeinen van de Drempeltoets én van de Drempeltoets
Taal als geheel wordt aangegeven of het gewenste niveau gehaald is, maar in
de output worden bovendien wat nuances aangegeven. Bij een score van 75%
is een drempelniveau gehaald, bij 83% is het ruim gehaald, bij 55% bijna gehaald. Bij scores tussen 40 en 55% is het niveau niet gehaald. Bij resultaten lager dan 40% wordt aangegeven dat de leerling op dit terrein erg zwak is (zie
de voorbeeldoutput in Figuur 5).

2.6

VERANTWOORDING STOFKEUZE

Hieronder is globaal aangegeven hoe de inhoud van de testonderdelen tot
stand is gekomen en hoe de verschillen tussen de niveaus zijn vormgegeven.
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2.6.1 LEESVAARDIGHEID
Bij Leesvaardigheid is gekozen voor zakelijke teksten, omdat vooral het kunnen lezen van deze teksten - meer dan literaire teksten - van belang is voor
succesvol maatschappelijk functioneren en volgen van opleidingen.
De werkgroep Taal beschrijft de vier drempelniveaus voor lezen als volgt:
Niveau 1: Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over
onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
Niveau 2: Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen die aansluiten bij de
leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan.
Niveau 3: Kan ene grote variatie aan teksten over opleidingsgebonden en maatschappelijke onderwerpen zelfstandig lezen. Leest met begrip voor geheel en details.
Niveau 4 Kan een grote variatie aan teksten lezen over tal van algemeen maatschappelijke of beroepsgebonden onderwerpen in detail begrijpen.
In de Drempeltoetsen is de stof opgedeeld in de inhoudsniveaus A t/m F. In elk
van de vier Drempeltoetsen kunnen drie inhoudsniveaus aan de orde komen.
Deze niveaus overlappen elkaar gedeeltelijk (zie Tabel 1). De meeste leerlingen krijgen alleen opgaven van het middelste en laagste inhoudsniveau; een
deel van de leerlingen van het middelste en hoogste inhoudsniveau (zie Figuur
3), p. 16). Om het drempelniveau te halen is voor de opgaven van het middelste en laagste niveau een score van minimaal 75% nodig.
Inhoudsniveau A: de gekozen teksten bestaan uit een bladzijde uit een woordenboek en verder leesteksten over twee alledaagse onderwerpen: de bedieningsinstructie van een brandblusapparaat en het nut van water drinken. De
gemiddelde woordlengte van de leesteksten is 5 letters. De zinnen bestaan
gemiddeld uit 10 woorden en minder dan een kwart van de zinnen is samengesteld. Er worden vooral micro- en mesovragen gesteld, waarbij het erom
gaat gegevens letterlijk uit een tekst te halen, en betekenis van woorden af te
leiden, de betekenis van zinnen aangeven en het herleiden van verwijswoorden. Macrovragen, bijvoorbeeld het kiezen van een titel voor een alinea, komen een enkele keer voor (zie voor informatie over deze vraagsoorten bij begrijpend lezen: Hacquebord, 1999 en ook Schijf, 2009). Er zijn steeds drie
antwoordmogelijkheden, plus ‘ik weet het niet’.
Inhoudsniveau B: De gekozen leesteksten gaan over voor leerlingen interessante en alledaagse onderwerpen: een tekst over de reuzenpanda een recept
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voor pizzadeeg. De gemiddelde woordlengte de leesteksten is 5 letters, maar
de zinnen zijn wat langer dan in niveau A (gemiddeld 14 woorden). Minder
dan de helft van de zinnen is samengesteld. Er worden vooral micro- en
mesovragen gesteld, waarbij het erom gaat gegevens letterlijk uit een tekst te
halen, en betekenis van woorden af te leiden, de betekenis van zinnen aangeven en het herleiden van verwijswoorden. Macrovragen, bijvoorbeeld het samenvatten van een alinea, komen minder voor. Er zijn steeds drie antwoordmogelijkheden, plus ‘ik weet het niet’.
Inhoudsniveau C: De gekozen leesteksten zijn iets minder alledaags voor de
doelgroep, maar zijn nog steeds vrij algemeen en eenvoudig van opzet. Niveau
C bevat teksten over het betoog van een advocate, over dierproeven, over een
tevredenheidsonderzoek naar gezondheid en over toekomstverwachtingen
van verschillende groepen jongeren. De teksten bestaan uit korte, grotendeels
eenvoudige woorden van gemiddeld 6 letters en zinnen van gemiddeld 15
woorden. Ongeveer de helft van de zinnen is samengesteld. Twee teksten bevatten een grafiek waar vragen over worden gesteld. Er zijn zowel micro-, meso-, als macrovragen. Van elk vraagsoort ongeveer evenveel. Er zijn steeds drie
antwoordmogelijkheden, plus ‘ik weet het niet’.
Inhoudsniveau D: De teksten in inhoudsniveau D bevatten meer lange, moeilijke en abstracte woorden dan de teksten in voorgaande niveaus. Ze gaan
over lichaamstaal en over een tevredenheidsonderzoek naar computerwinkels. In laatstgenoemde tekst staat ook een tabel die geïnterpreteerd moet
worden. De zinnen zijn langer (gemiddeld 17 woorden per zin) en de meeste
zinnen zijn samengesteld. De vragen die bij de teksten worden gesteld, bevinden zich nauwelijks nog op het microniveau, maar gaan vooral over het begrijpen van de grote lijn, bijvoorbeeld over de hoofdgedachte van een tekst.
Het aantal antwoordmogelijkheden is geen drie, zoals in de voorgaande niveaus, maar vier.
Inhoudsniveau E: de voor inhoudsniveau E gekozen leestekst is een betogende tekst over een maatschappelijk verschijnsel: de gameverslaafde generatie.
De tekst is beduidend langer dan de teksten voor de lagere niveaus. De tekst
bevat ook meer abstracte woorden. De zinnen zijn langer (23 woorden) en de
meeste zinnen zijn samengesteld. De vragen gaan grotendeels over de grote
lijn in alinea’s en in de tekst als geheel. Microvragen komen niet meer voor,
moeilijke woorden worden bekend verondersteld. Er worden zijn ook vragen
over de functie van (stukken) tekst, over de functie van signaalwoorden en
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over de tekstsoort (informatief, betogend etc.). Er zijn steeds vier antwoordmogelijkheden.
Inhoudsniveau F: de gekozen teksten staan verder af van de gemiddelde leerling uit de doelgroep. Een tekst gaat over (het belang van) meertalig onderwijs
en er is een column over ‘de eigen verantwoordelijkheid van de onderklasse’.
De teksten twee keer zo lang als in het vorige niveau, bevatten moeilijke
woorden en hebben een grote informatiedichtheid. Woorden en zinnen zijn
gemiddeld niet langer. De vragen bij de teksten gaan bijvoorbeeld over de
functie van (bepaalde stukken) tekst, signaalwoorden, de behandelde hoofdvraag/hoofdgedachte, soorten argumentatie, drogredeneringen etc. Er zijn
steeds vier antwoorden mogelijk.

2.6.2 LUISTEREN
De Werkgroep Taal beschrijft de vier drempelniveaus voor Luisteren als volgt:
Niveau 1: Kan luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
Niveau 2: Kan luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse onderwerpen,
over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld en over onderwerpen die wat
verder van de leerling af staan.
Niveau 3: Kan luisteren naar een variatie aan teksten over alledaagse, opleidings- en beroepsgebonden en maatschappelijke onderwerpen.
Niveau 4: Kan luisteren naar een variatie aan, ook complexe, teksten over opleidings- en beroepsgebonden en maatschappelijke onderwerpen en over abstracte
onderwerpen.
In de Drempeltoetsen is de stof wederom opgedeeld in de inhoudsniveaus A
t/m F. In elk van de vier Drempeltoetsen kunnen drie inhoudsniveaus aan de
orde komen. Deze niveaus overlappen elkaar gedeeltelijk (zie Tabel 1:
Opbouw stofniveaus). De meeste leerlingen krijgen alleen opgaven van het
middelste en laagste inhoudsniveau; een deel van de leerlingen van het middelste en hoogste inhoudsniveau (zie p. 16). Om het drempelniveau te halen is
voor de opgaven van het middelste en laagste niveau een score van minimaal
75% nodig. Voor Luisteren zijn de inhoudsniveaus als volgt ingevuld.
Inhoudsniveau A: de luisterteksten bestaan telkens uit een of twee zinnen,
waarna de leerling een bijpassend plaatje moet aanwijzen. Cognitieve en taalkundige factoren die een rol spelen bij deze luistertest zijn: woordkennis, syntaxis (betekenis van woorden in zinsverband), auditief geheugen (onthouden
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van wat je gehoord hebt), soms informatie afleiden (aspect van intelligentie).
Er zijn empirische gegevens beschikbaar (Muiswerk Luistertoetsen) van de
opgenomen testitems, waaruit blijkt dat de test goed differentieert. Voordeel
van deze aanpak is dat het hierbij echt om luisteren gaat omdat er zelfs geen
vragen en antwoorden gelezen hoeven worden.
Figuur 4: Voorbeeld van Luisteren Inhoudsniveau A

De tekst luidt: De grote, geelpaarse vis in het aquarium zwom plotseling naar rechts. Klik op het juiste
plaatje (3).

Inhoudsniveau B: een techniek die gebruikt wordt om luistervaardigheid te
onderzoeken, is de zinnenverificatie. De leerling luistert naar een korte tekst
en moet van een aantal zinnen aangeven of die al dan niet kloppen met de inhoud van de beluisterde tekst. Deze test correleert met andere metingen van
luisterbegrip en kan daarom als een valide maat beschouwd worden. Er zijn
empirische gegevens beschikbaar (Muiswerk Luistertoetsen) van de opgenomen testitems waaruit blijkt dat de test goed differentieert. Voordeel van deze
aanpak is dat het hierbij echt om luisteren gaat en er geen vragen en antwoorden gelezen hoeven worden (alleen Ja, Nee, of Ik weet niet). De teksten op dit
inhoudsniveau zijn niet langer dan 16 zinnen, bevatten geen moeilijke woorden of moeilijke concepten, en zijn helder geformuleerd. Er worden twee
teksten beluisterd: een over neushoorns en een over walvissen.
Inhoudsniveau C: De leerling luistert naar een tekst en moet daar vervolgens
vragen over beantwoorden. De teksten zijn eenvoudige nieuwsberichten over
een betrapte inbreker en een kat die alarm slaat. Ze bevatten weinig moeilijke
woorden en bestaan uit korte, eenvoudige zinnen. Er worden drie antwoordmogelijkheden gegeven. Het vierde antwoord is ‘ik weet het niet’.
Inhoudsniveau D: De luistertekst is een interview met een dierenarts die exotische dieren behandelt. De tekst is langer dan die in de lagere niveaus en bevat enkele moeilijke, minder alledaagse woorden en concepten. De informatiedichtheid van de gekozen tekst is wat groter en de structuur iets ingewik-
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kelder. Het aantal antwoordmogelijkheden is drie, plus een optie ‘ik weet het
niet’.
Inhoudsniveau E: Hier is gekozen voor twee radio-interviews, een interview
over blindengeleidehonden en het andere met oud-oorlogscorrespondent
Bernard Hammelburg. De gekozen teksten zijn niet zo lang, maar bevatten wel
wat specialistische woorden en concepten. De informatiedichtheid is groter
dan in eerdere niveaus. Bij de vragen worden vier antwoordmogelijkheden
gegeven, een meer dan in niveau D.
Inhoudsniveau F: De gekozen tekst is een populairwetenschappelijk artikel
over fruitvliegjes. De informatiedichtheid van de gekozen teksten is groot. Het
aantal antwoordmogelijkheden is steeds vier. De tekst is lang en bevat veel
specialistische woorden en concepten. Bij de vragen horen steeds vier antwoordmogelijkheden.

2.6.3 BEGRIPPENLIJST EN TAALVERZORGING
De Werkgroep Taal geeft in dit domein alleen voor de drempelniveaus 1F en
2F aan welke begrippen gekend moeten worden om over taal en taalverschijnselen te kunnen communiceren. Daarnaast moet een aantal regels toegepast (beheerst) worden op het gebied van spelling en interpunctie. Ook hier
wordt alleen de gewenste kennis voor 1F en 2F vermeld. Deze afdeling van het
rapport van de Werkgroep Taal is door de SLO in overleg met het veld (uitgevers, scholen, Cito) verder uitgewerkt (ook voor de groepen 4 en 6 van de basisschool), wat geresulteerd heeft in het rapport ‘Leerstoflijnen en begrippenlijst taal beschreven’. Voor het inrichten van de Drempeltoetsen voor 3F en 4F
geeft de werkgroep dus geen richtlijnen. Er is voor deze drempelniveaus
daarom gebruikgemaakt van leerstof op het gebied van taalverzorging en
taalbeschouwing die in havo en vwo behandeld wordt. Bij de beschrijving van
de spellingproblemen zijn de categorieën gebruikt die ook worden toegepast
bij het diagnosticeren van spellingproblemen (Kleijnen, 1997, 2004; Schijf,
2009).
1.
2.
3.
4.
5.
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alfabetische spelling
orthografische spelling
lexicaal-morfologische spelling
grammaticaal-morfologische spelling
logografische spelling

Handleiding Drempeltoetsen Taal

Deze indeling is gebaseerd op een analyse van het Nederlandse taalsysteem en
geldt niet als didactisch. Weliswaar wordt bij het aanleren van de spelling begonnen met de alfabetische spellingen (de zuivere verbanden tussen klanken
en letters) maar al heel gauw komen daar spellingen bij die afwijken van de
zuivere klank-teken-koppelingen, bijvoorbeeld spellingen die onthouden moeten worden (ei of ij) of spellingen waarvoor een regel moet worden toegepast
(balen-ballen). Wel is het zo dat bijvoorbeeld met de werkwoordspelling
(grammaticaal-morfologische spellingen) meestal pas in groep 5 begonnen
wordt en dat de logografische spelling van minder frequente en sterk van het
Nederlands afwijkende leenwoorden ook dan pas aan bod komt.
Spelling
Het onderdeel Spelling maakt deel uit van het domein ‘Begrippenlijst en taalverzorging’. Er komen alfabetische, orthografische, lexicaal-morfologische en
logografische spellingen aan de orde. De grammaticaal-morfologische spellingen (werkwoordspellingen) vormen een apart onderdeel van de Drempeltoetsen waarover in de output afzonderlijk gerapporteerd wordt. Zie verderop.
In de Drempeltoetsen is de stof wederom opgedeeld in de inhoudsniveaus A
t/m F. In elk van de vier Drempeltoetsen kunnen drie inhoudsniveaus aan de
orde komen. Deze niveaus overlappen elkaar gedeeltelijk (zie Tabel 1:
Opbouw stofniveaus). De meeste leerlingen krijgen alleen opgaven van het
middelste en laagste inhoudsniveau; een deel van de leerlingen van het middelste en hoogste inhoudsniveau (zie p. 16). Om het drempelniveau te halen is
voor de opgaven van het middelste en laagste niveau een score van minimaal
75% nodig. Voor Luisteren zijn de inhoudsniveaus als volgt ingevuld.
Het gaat bij dit deel van de Drempeltoetsen om actief spellen, niet om het beoordelen van spelling. De leerling hoort in zijn koptelefoon een zin. Die zin
staat ook op het scherm. Hij moet een of meer ontbrekende woorden intypen.
Hoewel de woorden per niveau gedeeltelijk hetzelfde zijn, kunnen de zinnen
variëren.
Inhoudsniveau A: alfabetische spellingen met een-op-een-relatie tussen klanken (klankclusters) en letters; orthografische spellingen die in de eerste jaren
van de basisschool al geleerd worden (klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling), morfologische spellingen die al vroeg aan de orde komen (verlengingsregel) en hoogfrequente woorden met logografische spellingen. Voorbeelden ‘spreuk’, ‘zwanen’.
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Inhoudsniveau B: de spellingen die bij niveau A genoemd zijn, aangevuld met
vooral de morfologische spellingen van vaste woorddelen en wat minder frequente logografische spellingen. Voorbeelden: ‘ontdekking’, ‘politie’.
Inhoudsniveau C: de spellingen die bij niveau A en B genoemd zijn blijven
een rol spelen, maar worden aangevuld met vooral de morfologische spellingen van samenstellingen en afleidingen en weer wat minder frequente logografische spellingen. Voorbeelden: ‘fotootje’, ‘macaroni’.
Inhoudsniveau D: alle spellingen m.u.v. de grammaticaal-morfologische.
Voorbeelden: ‘hobby’s’, ‘milieubewust’.
Inhoudsniveau E: alle spellingen m.u.v. de grammaticaal-morfologische.
Voorbeelden: ‘pyjamaatje’, ‘te allen tijde’.
Inhoudsniveau F: alle spellingen m.u.v. de grammaticaal-morfologische.
Voorbeelden: ‘tenhemelschreiende’, ‘eropuit gaan’.
Werkwoordspelling
Het onderdeel ‘Werkwoordspelling’ maakt deel uit van het domein ‘Begrippenlijst en taalverzorging’. In Werkwoordspelling komen de grammaticaalmorfologische spellingen afzonderlijk aan bod omdat deze spellingen vaak ook
een afzonderlijk onderdeel van de lesstof op school vormen. In de Drempeltoetsen is de stof wederom opgedeeld in de inhoudsniveaus A t/m F. In elk van
de vier Drempeltoetsen kunnen drie inhoudsniveaus aan de orde komen. Deze
niveaus overlappen elkaar gedeeltelijk (zie Tabel 1: Opbouw stofniveaus). De
meeste leerlingen krijgen alleen opgaven van het middelste en laagste inhoudsniveau; een deel van de leerlingen van het middelste en hoogste inhoudsniveau (zie p. 16). Om het drempelniveau te halen is voor de opgaven
van het middelste en laagste niveau een score van minimaal 75% nodig. Voor
Luisteren zijn de inhoudsniveaus als volgt ingevuld.
Het gaat bij dit deel van de Drempeltoetsen om actief spellen, niet om het beoordelen van spelling. De leerling hoort in zijn koptelefoon een zin. Die zin
staat ook op het scherm. Hij moet een of meer ontbrekende woorden intypen.
Hoewel de woorden per niveau gedeeltelijk hetzelfde zijn, kunnen de zinnen
variëren.
Inhoudsniveau A: werkwoordsvormen waarvoor nog weinig of geen grammaticale kennis nodig is, bijvoorbeeld: ‘gleed’ en ‘gebotst’. Met behulp van de
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hiervoor genoemde, andere spellingregels kunnen deze woorden correct geschreven worden.
Inhoudsniveau B: o.a. de eenvoudige persoonsvorm enkelvoud tegenwoordige en verleden tijd en het voltooid deelwoord, bijvoorbeeld: ‘besmeurde’, ‘gefietst’.
Inhoudsniveau C: o.a. de persoonsvorm tegenwoordige tijd en verleden tijd
met stam op -d en ik-vorm, bijvoorbeeld: ‘beantwoordden’, ‘word’.
Inhoudsniveau D: o.a. werkwoorden waar een fonologisch gelijke, maar anders gespelde vorm van bestaat en kofschipvormen, bijvoorbeeld: ‘verkleedt’,
‘getobd’.
Inhoudsniveau E: o.a. kofschipvormen en Engelse leenwoorden, bijvoorbeeld: ‘gefronst’, ‘promootten’.
Inhoudsniveau F: o.a. voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord en Engelse leenwoorden, bijvoorbeeld: ‘ontwrichte, ‘uitfadeden’.
Grammatica
Ook het onderdeel ‘Grammatica’ maakt deel uit van het domein ‘Begrippenlijst
en taalverzorging. In dit onderdeel worden de taalbeschouwelijke begrippen
bevraagd die nodig zijn om over de woorden en zinnen van de taal te kunnen
communiceren. Deze begrippen worden veelal aangeleerd via wat in de traditionele grammatica ‘woordbenoeming’ en ‘zinsontleding’ genoemd worden.
De Werkgroep Taal geeft op dit gebied opnieuw slechts richtlijnen voor de niveaus 1F en 2F. Deze stof is voor 3F en 4F aangevuld met onderdelen die gewoonlijk verderop in het curriculum van grammatica behandeld worden. In de
Drempeltoetsen is de stof wederom opgedeeld in de inhoudsniveaus A t/m F.
In elk van de vier Drempeltoetsen kunnen drie inhoudsniveaus aan de orde
komen. Deze niveaus overlappen elkaar gedeeltelijk (zie Tabel 1). De meeste
leerlingen krijgen alleen opgaven van het middelste en laagste inhoudsniveau;
een deel van de leerlingen van het middelste en hoogste inhoudsniveau (zie
Figuur 3 p. 16). Om het drempelniveau te halen is voor de opgaven van het
middelste en laagste niveau een score van minimaal 75% nodig. Voor Luisteren zijn de inhoudsniveaus als volgt ingevuld.
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Inhoudsniveau A: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord.
Inhoudsniveau B: persoonsvorm, onderwerp.
Inhoudsniveau C: lijdend voorwerp, voorzetsel.
Inhoudsniveau D:aanwijzend voornaamwoord, voegwoord, bijwoordelijke
bepaling, meewerkend voorwerp.
Inhoudsniveau E:bijwoord, samengestelde of enkelvoudige zin, persoonlijk
voornaamwoord, voorzetselvoorwerp.
Inhoudsniveau F:onderschikking of nevenschikking, samentrekking, naamwoordelijk gezegde, bepaling van gesteldheid.
Leestekens
Ook het onderdeel ‘Leestekens’ maakt deel uit van het domein ‘Begrippenlijst
en taalverzorging. Hierin wordt de kennis van de interpunctie getoetst. Ook
het gebruik van hoofdletters, afbreekstreepjes en koppelstreepjes valt hieronder.
De Werkgroep Taal geeft op dit gebied opnieuw slechts richtlijnen voor de niveaus 1F en 2F. Deze stof is voor 3F en 4F aangevuld met onderdelen die gewoonlijk verderop in het curriculum behandeld worden. In de Drempeltoetsen
is de stof wederom opgedeeld in de inhoudsniveaus A t/m F. In elk van de vier
Drempeltoetsen kunnen drie inhoudsniveaus aan de orde komen. Deze niveaus overlappen elkaar gedeeltelijk (zie Tabel 1: Opbouw stofniveaus). De
meeste leerlingen krijgen alleen opgaven van het middelste en laagste inhoudsniveau; een deel van de leerlingen van het middelste en hoogste inhoudsniveau (zie p. 16). Om het drempelniveau te halen is voor de opgaven
van het middelste en laagste niveau een score van minimaal 75% nodig. Voor
Luisteren zijn de inhoudsniveaus als volgt ingevuld.
Inhoudsniveau A: zinnen afbakenen, punt, vraagteken.
Inhoudsniveau B: zinnen afbakenen, punt, uitroepteken.
Inhoudsniveau C: hoofdletter bij (afleidingen van) eigennamen, dubbele
punt.
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Inhoudsniveau D: hoofdletter bij (afleidingen van) eigennamen, aanhalingstekens, afbreekstreepje, komma.
Inhoudsniveau E:apostrof, koppelstreepje, aanhalingstekens.
Inhoudsniveau F:apostrof, puntkomma, dubbele punt, haakjes.

2.7

OUTPUT

De uitslag van de toets bestaat uit twee delen: een profielafdruk en een bijlage.
De profielafdruk geeft grafisch of tekstueel weer of het totaalniveau en de drie
domeinniveaus gehaald zijn. In de bijlage wordt het resultaat verder uitgewerkt en kunnen ook aanwijzingen voor vervolgstappen aangegeven worden.
Een niveau is gehaald als 75% van alle vragen goed beantwoord is. Dat betekent dat deelscores voor een domein niet aan die norm hoeven te voldoen om
het niveau te halen, zolang het gemiddelde van de 4 domeinen wel aan de
norm voldoet.
Figuur 5: Grafisch profiel van Anna Bootmans

Het bovenste balkje geeft het resultaat van de totale toets weer. De drie balkjes eronder staan voor de resultaten op de drie domeinen die in de toets aan
de orde komen: Lezen, Luisteren en (Begrippenlijst en) Taalverzorging. Elk
van deze domeinen bepaalt voor een derde deel het eindresultaat van de toets.
Alleen bij Lezen heeft Anna het drempelniveau gehaald. Het domein Taalverzorging is in de vier onderste balkjes nog uitgesplitst in Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens. Hier valt op dat Anna’s kennis van
Grammatica duidelijk beter is dan haar prestaties op de andere drie onderdelen van dit domein.
Handleiding Drempeltoetsen Taal
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Figuur 6: Profiel in getallen van Anna Bootmans

In dit overzicht zijn de scores weergegeven in percentages, en is aangegeven
of het drempelniveau gehaald. Er worden wat nuances weergegeven in de uitslagen, bijvoorbeeld ‘niet gehaald’, ‘te laag’ of ‘veel te laag’.
Figuur 7: Bijlage 1 in de output
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Figuur 8: Bijlage 2 in de output
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2.8

OPZET INSTRUMENT

Bij de ontwikkeling van het instrument is ervan uitgegaan dat het instrument
aan de volgende eisen moest voldoen:
–
–
–
–
–
–
–

korte afnameduur;
groepsgewijs afneembaar;
door de student zelf te bedienen;
herhaalbaar;
Meijerink bepaalt norm en indeling;
uitslag direct beschikbaar;
uitslag eenvoudig te interpreteren.

2.9

NORMERING

Er worden geen normgegevens verzameld voor deze testen, omdat het om
niveautoetsen gaat. De diagnostische toetsen uit de suites 1 tot en met 4 worden vooral door remedial teachers , psychologen en pedagogen gebruikt en de
output van deze toetsen bevat een schat aan detailinformatie op basis waarvan achterstanden en stoornissen kunnen worden gediagnosticeerd en geremedieerd. Het gaat bij de deze toetsen om een vergelijking tussen de testresultaten van de individuele leerling, afgezet tegen die van de normgroep. De
vraag bij deze toetsen is ‘vallen de resultaten van de leerling beneden een zeker percentiel van de normgroep?’
De niveautoetsen uit de Suites 7 (Taal) en 8 (Rekenen) zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen
Taal en Rekenen. Zij dienen ertoe om na te gaan of leerlingen op bepaalde cruciale momenten in de opleiding beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden op bepaalde leergebieden. Het is weliswaar interessant om te weten
hoe een klas of klassen gescoord hebben ten opzichte van een grotere populatie, maar het gaat uiteindelijk om het behaalde niveau van de individuele leerling.
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VORMGEVING EN INHOUD

3.1

PRINCIPES VAN AANBIEDEN EN ANTWOORDEN

3.1.1 COMPUTERGESTUURDE AANBIEDING
Een praktisch uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Muiswerk Drempeltoetsen is geweest dat de test interactief zou moeten zijn. Aanbieding van de
items en registratie van de scores zijn computergestuurd en onafhankelijk van
een testafnemer. Informatie verschijnt visueel op het scherm en klinkt eventueel auditief via de hoofdtelefoon. Antwoorden gebeurt met behulp van het
toetsenbord of met de muis. Het voordeel van computergestuurde aanbieding
is dat de presentatie betrouwbaar en gestandaardiseerd is, want het is voor
iedereen precies gelijk. Voordeel is ook dat de testresultaten direct na afloop
beschikbaar zijn. Het antwoorden via het toetsenbord en muis maakt de
Drempeltoetsen op veel plekken bruikbaar. De testpersoon kan de test afleggen zonder hardop te antwoorden en zonder noodzakelijke een-op-een begeleiding. De computer zorgt voor instructies en feedback. Voorts is een praktisch voordeel dat de test groepsgewijs kan worden afgenomen.

3.1.2 AANBIEDING VAN DE ITEMS
Alle toetsen worden visueel aangeboden.

3.1.3 ANTWOORDEN VIA HET TOETSENBORD
Het voorgaande impliceert de keuze voor het toetsenbord als antwoordmedium en typen of een keuze maken met de muis in plaats van hardop antwoorden. Uit onderzoek blijkt dat er met deze antwoordwijzen vergelijkbare resultaten verkregen worden als met traditionele toetsen die hardop antwoorden
vergen en dat de scores hoog correleren (zie ook Schijf, 2009).
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4

GEBRUIK

4.1

HET BEREIKEN VAN HET DOEL

Het doel van de Drempeltoetsen: nagaan of een leerling een bepaald niveau
haalt (1F, 2F, 3F, 4F) en nagaan hoeveel en in welke deelgebieden fouten worden gemaakt. Per afname wordt een van de vier drempelniveaus getest.

4.2

TOEPASSING EN INTERFACE

De Drempeltoetsen zijn digitaal en interactief, wat betekent dat testpersonen
zelf achter de computer zitten en dat de resultaten direct na afloop beschikbaar zijn. De afname kan ook groepsgewijs plaatsvinden, omdat bij de respons
gebruik wordt gemaakt van stillezen, niet van hardop lezen. Door deze opzet
lenen de Drempeltoetsen zich voor toepassing in onderwijs- en werksituaties
waarin het van belang is te weten hoe het staat met het rekenniveau. Bij individuele en bij klassikale afname is wel begeleiding/toezicht nodig.
De tests van de Drempeltoetsen worden gestuurd door een ‘protocol’ dat
wordt ‘afgespeeld’. Dit protocol bepaalt welke toets de student voorgeschoteld
krijgt. Wanneer de test in een netwerk is geïnstalleerd, kunnen groepen gelijktijdig getest worden en is na afloop alle informatie voor de testafnemer beschikbaar. De resultaten van studenten kunnen dan ook met elkaar vergeleken
worden. Elke student werkt in zijn eigen tempo. De registratie van de resultaten gebeurt op de achtergrond. De student merkt daar niets van.

4.2.1 OUTPUT VAN DE RESULTATEN
Per student kan een grafische output van de resultaten worden afgedrukt. De
grafische output bestaat uit twee blokjes van drie balken waarin negen schalen zijn weergegeven (zie Figuur 5, p. 29).

34

Handleiding Drempeltoetsen Taal

Figuur 9: Grafische output en output in woorden via’ Profielen afdrukken’

Bovenaan staan de naam en klas van de testpersoon. De drie balkjes eronder
staan voor de resultaten op de drie domeinen die in de toets aan de orde komen: Lezen, Luisteren en (Begrippenlijst en) Taalverzorging. Elk van deze
domeinen bepaalt voor een derde deel het eindresultaat van de toets. Alleen
bij Lezen heeft Anna het drempelniveau gehaald. Het domein Taalverzorging
is in de vier onderste balkjes nog uitgesplitst in Spelling, Werkwoordspelling,
Grammatica en Leestekens.
Scores van 0..74% zijn onder het drempelniveau (0..49%=1 rood blokje,
50..64%= 2 rode blokjes en 65..75%= 3 rode blokjes). Scores van 75% of hoger
zijn op of boven het drempelniveau (75..78%= 4, 79..82%= 5, 83..87%= 6,
88..91%= 7, 92-95%= 8 en 96-100%= 9 groene blokjes). Onder de balken staat
aangegeven of er in totaal boven niveau gescoord is of niet en welke deelscores van de totaalscore afwijken.
Onder de grafische output staat de analyse die het programma zelf genereert.
Wordt het doelniveau gehaald dan wordt dit aangegeven en worden de deelgebieden die eigen onder niveau zijn gescoord apart genoemd. Wordt het
doelniveau niet gehaald dan worden de deelgebieden die boven niveau gescoord zijn apart genoemd.
Handleiding Drempeltoetsen Taal
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Naast een grafische output kan het programma ook een getalsmatige en tekstuele output genereren (Figuur 10) waarin de precieze scores per subtest zijn
aangegeven, de typering van die scores en de norm waartegen ze zijn afgezet.
De norm is de ondergrens van blokje 4 (75%). Uit deze gegevens is af te lezen
hoe ver de scores van de student van de normgegevens afwijken.
Figuur 10: Getalsmatige output

Bovenaan staat de naam van de testpersoon. In de kolommen de testnaam, de
datum van de test, de behaalde score per subtest, het aangeduide niveau en de
norm waartegen de behaalde score is afgezet.
Desgewenst kan van elke deeltoets ook een bijlage met meer gegevens worden
afgedrukt.
Figuur 11: Voorbeeld van de detailafdruk
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In de bijlage is de exacte werktijd te zien (zal meestal tussen 30 en 45 minuten
bedragen). Een extreem korte werktijd kan erop duiden dat de leerling niet
serieus gewerkt heeft.
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5

PROCEDURE TESTAFNAMES

Het afnemen van een test met behulp van de computer heeft veel voordelen
(zie paragraaf 2.1). Een onderschatte valkuil is echter dat voorbereiding en
installatie veel werk zijn en dat er (meestal eenmalig) een systeembeheerder
voor nodig is. Is het programma eenmaal zorgvuldig geïnstalleerd (bij voorkeur in een netwerk) en zijn de studentgegevens ingevoerd, dan kan er niet
zoveel meer verkeerd gaan. In deze paragraaf wordt beschreven wat de
benodigdheden zijn voor de test, wat er vooraf moet gebeuren, hoe de test
moet worden geïntroduceerd, waar het toezicht uit moet bestaan tijdens de
afname en wat er na afloop kan gebeuren.

5.1
–
–
–
–
–

een rustige ruimte;
voor elke student een computer met hoofdtelefoon1;
een installatie van Suite 7 Drempeltoetsen Taal op elke computer, bij
voorkeur in een netwerk;
voor ieder een korte instructie op papier (zie Bijlage 1: Deelnemersinstructie);
voldoende toezicht (gewenst is 1 toezichthouder op 10 à 12 deelnemers).

5.2
–

–
–
–
–
–

BENODIGDHEDEN

VOORAF

Regel toezicht om de testcondities te bewaken. Toezichthouders introduceren de test, zorgen ervoor dat studenten niet worden afgeleid en zich alleen met hun eigen afname bezighouden. Zij noteren voor de opdrachtgever bijzondere gebeurtenissen en opvallend gedrag.
Controleer of het programma geïnstalleerd is (is er een icoon?). Zo niet,
neem contact op met de beheerder.
Start het programma op.
Log in als docent (zie inloggen als docent).
Controleer of de resultaten weggeschreven worden door één onderdeel
helemaal te maken. U kunt dat desgewenst ook de beheerder laten doen.
Controleer of alle studenten zijn ingevoerd (zo niet, zie Student toevoegen,
paragraaf 6.5.2).

De uitleg en een deel van de subtests worden ondersteund door geluid. Ook bij onderdelen die geen geluid
hebben, is het aan te bevelen de testpersonen een hoofdtelefoon op te laten houden, om minder snel te
worden afgeleid.
1
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5.3

INTRODUCTIE VAN DE TESTAFNAME

Voordat de testafname begint, moet een introductiepraatje gehouden worden,
waarin u de volgende punten naar voren brengt:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

De toets die je gaat maken is een computertest waarmee onderzocht
wordt of je een bepaald niveau haalt en in welke deelgebieden dat misschien nog niet het geval is.
De test bestaat uit 1 onderdeel met maximaal 40 vragen. Soms zijn het er
minder.
Het is belangrijk dat je je goed concentreert en niet op de anderen let.
Houd daarom gedurende de hele test de hoofdtelefoon op. Sommige tests
kun je ook niet goed doen zonder hoofdtelefoon.
Er zullen gemakkelijke en moeilijke opdrachten tussen zitten. Doe gewoon
je best. Als het niet goed lukt, is dat geen drama.
Werk in je eigen tempo.
Na afloop van de test krijg je direct in beeld of je het gehaald hebt of niet.
Geef aan hoe de procedure is als de test klaar is. Het heeft de voorkeur om
de student in dat geval te laten vertrekken óf stil voor zichzelf te laten
werken aan bijvoorbeeld huiswerk. De ervaring leert dat het erg afleidt als
op de computer spelletjes gespeeld mogen worden.
Deel de deelnemersinstructie uit (Bijlage 1: Deelnemersinstructie).

5.4

HET BEGIN VAN DE TEST

De teststudenten starten het programma via het icoon van de Muiswerk Testprogramma’s. Ze komen dan in het inlogscherm (Figuur 12). Dit is wat ze vervolgens moeten doen:
–
–

Kom je in een namenlijst terecht, klik dan eerst op je klas en dubbelklik op
je naam. Voer nu je wachtwoord in achter wachtwoord (Docent of beheerder moet deze gegevens hebben aangemaakt, zie 6.5.2).
Klik op het vinkje.
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Figuur 12: Invoerscherm voor persoonscode en wachtwoord

Voor een betrouwbare afname moet gewerkt worden met persoonscodes en wachtwoorden, zodat studenten minder gemakkelijk onder een andere naam kunnen werken.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Er verschijnen twee schermen. Klik weer op het vinkje. Je komt nu in het
beginscherm (
Figuur 14).
Klik op de TESTEN-knop. De test wordt gestart.
Aan het begin van de test verschijnt altijd de vraag of je genoeg tijd hebt
om de taak te maken. Klik op Ja of geef Enter.
Het eerste uitlegscherm verschijnt. Lees of luister aandachtig naar wat je
moet doen.
Druk op het vinkje om te starten.
Nu krijg je achter elkaar een groot aantal vragen.
Als het eerste deel van de test gemaakt is, verschijnt een scherm waarin de
uitslag staat (zie Figuur 13). Lees dat goed en klik het weg.
Maak het tweede deel.
Lees na afloop weer wat de uitslag is en klik scherm het weg.
Druk op Einde om het programma te verlaten.
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Figuur 13: Uitslag van deel 1

Figuur 14: Beginscherm Drempeltoetsen Taal

Dit is het scherm dat de leerling te zien krijgt. Door op de knop TESTEN te drukken verschijnen vanzelf
eerst het eerste en vervolgens het tweede deel van de test.
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5.5
–
–
–

–
–

–

Probeer tijdens de testafname de ruimte zo stil mogelijk te houden.
Moedig studenten aan zich zo goed mogelijk te concentreren; als dat
(even) niet lukt, bespreek dat zoveel mogelijk buiten het lokaal.
Noteer voorvallen, problemen en observaties (studenten die zich niet
konden concentreren, die niet serieus bezig zijn geweest of van wie om
andere redenen de gegevens op een of meer onderdelen niet betrouwbaar
kunnen zijn).
Als het nodig is om zelf studenten toe te voegen, zie paragraaf 6.5.2.
Het is in principe niet de bedoeling dat tijdens het onderzoek een test afgebroken wordt. Als dat toch niet anders kan, typ dan de (geheime) code
TMT1KILL en je kunt opnieuw beginnen. Noteer het als dat gebeurd is en
bij wie.
In principe kan de test in één lesuur klaar zijn.

5.6
–
–
–
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TIJDENS DE AFNAME

NA AFLOOP VAN DE AFNAME

Sluit de programma’s correct af, zodat de testgegevens worden weggeschreven.
Log desgewenst in als docent en kijk onder ‘Resultaten’ naar de prestaties
per student op elk testonderdeel en druk deze af (printertje).
Druk eventueel een profiel per student af, of een groepsoverzicht (zie paragraaf 6.6).
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APPLICATIEBEHEER

Dit hoofdstuk gaat over de installatie van het digitale testmateriaal in de
testomgeving van Muiswerk, zowel stand alone als in een netwerk. We behandelen eerst de apparatuur die nodig is om de test te kunnen draaien, de stand
alone installatie en de installatie in een netwerk. Dan volgt een paragraaf over
wat er moet gebeuren ná de installatie. In het laatste deel komen de bijzondere functies aan de orde die aan beheerder of testafnemer toegekend kunnen
worden. Zo nodig kan de website van Muiswerk geraadpleegd worden. Hierop
zijn veel antwoorden te vinden op gerezen vragen. Het webadres is:
www.muiswerk.nl.

6.1

SYSTEEMEISEN EN LICENTIES

Aan het werkstation waarop het programma moet draaien en het netwerk
waarin het samenwerkt met andere computers worden verschillende eisen
gesteld.

6.1.1 SYSTEEMEISEN WERKSTATION
Om Muiswerk te kunnen installeren is nodig:
–
–
–
–
–
–
–

een Windows-pc (2000/XP/Vista) met 512Mb geheugen en snelheid van
1GHz of meer of een Windows 7 computer;
400Mb vrij geheugen op schijf (bij stand alone installatie) of 10Mb (client
installatie);
driveletterkoppeling naar de server (client installatie);
muis, geluidskaart en hoofdtelefoon;
16 miljoen kleuren of meer, 600x800 pixels of meer;
Installatie-cd van Suite 8, Drempeltoetsen Taal.

6.1.2 EISEN AAN SERVER EN NETWERK(INSTALLATIE)
–
–
–
–

minimaal 100Mb netwerk tussen server en client;
server OS en type zijn niet belangrijk;
ca. 250Mb diskruimte;
reboot van de server is niet nodig.
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6.1.3 LICENTIES
Om de software te kunnen gebruiken hebt u een licentie nodig. Een stand alone licenties mag alleen lokaal op een enkele pc geïnstalleerd worden en netwerklicenties mogen alleen op het netwerk van een schoollocatie geïnstalleerd worden. Het totale aantal afnames én het aantal gelijktijdige afnames
worden door de licentie bepaald.

6.1.4 DATA
Alle afname gegevens worden verzameld in drie mappen: GEGEVENS, LOGGEN
en USERS. Wilt u dus een gegevensback-up maken, kopieer dan deze drie
mappen.

6.2

INSTALLEREN OP EEN AFZONDERLIJKE COMPUTER

Bij het installeren van de Suite 8 Drempeltoetsen Taal op een aparte computer
volgt u stap voor stap de onderstaande aanwijzingen.
–
–

Controleer of de apparatuur aan alle eisen voldoet (zie boven).
Plaats de Muiswerk installatie-cd in uw computer en wacht tot het menu
verschijnt (Figuur 15). Of klik via de verkenner op autorun.exe.
Figuur 15: Het installatiemenu

–
–
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Klik op ‘Installeer’ en volg de aanwijzingen op uw scherm.
Bij sommige Windows Server Versies geeft het installeren via het cd-menu
protectieproblemen. Gebruik in dat geval de officiële Microsoft-manier
Handleiding Drempeltoetsen Taal

–

START/ CONFIGURATIE/ SETTINGS/ SOFTWARE/ TOEVOEGEN en start
via die weg het setup-programma (TPSETUP.EXE) op de cd.
Eerst volgt nu een scherm met informatie over de versie van het programma dat u installeert (Figuur 16).
Figuur 16: Informatie over de versie van het programma

–
–
–

De Drempeltoetsen Taal mogen in dezelfde directory als Muiswerk Testprogramma’s geïnstalleerd worden (maar NIET in de Muiswerk
toets/oefenprogramma’s).
Daarna mag u de licentievoorwaarden accepteren.
Vervolgens geeft u de directory op, waar Muiswerk geïnstalleerd moet
worden. Standaard is de directory C:\Program Files\Muiswerk Testprogramma’s. U kunt hier ook een andere directory opgeven maar pas op, gebruik altijd een drive-letter en minimaal één mapnaam om te beginnen en
nooit alleen een drive-letter (Figuur 17).
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Figuur 17: Plaats Muiswerk in een afzonderlijke map

–

Klik op VOLGENDE en u krijgt informatie over de inhoud van de cd (Figuur
18).
Figuur 18: Informatie over de inhoud van de cd

–
–

–
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Klik op VOLGENDE en voer de gegevens van uw school of bedrijf in.
Dan begint het installeren. Dat gaat in twee stappen: (1) het installeren
van de software en de registraties op deze PC en (2) het uitpakken van de
testmodule zelf. Beide stappen worden automatisch na elkaar uitgevoerd.
Klik op INSTALLEREN.
Klik tot slot op AFRONDEN om de installatie af te sluiten.
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–

–

U kunt nu Muiswerk op twee manieren starten. De eerste manier is via het
START-menu: START / PROGRAMMA'S / Muiswerk Testprogramma’s /
Suite 8 Drempeltoetsen Taal. De tweede manier is door op het icoon op de
desktop te dubbelklikken.
Na installatie is herstarten van de pc onder XP meestal niet nodig. Mocht u
toch problemen ondervinden bij het starten van de software (of met Vista
of Windows 7 werken), herstart dan wel alsnog de pc.

6.3

INSTALLEREN IN EEN NETWERK

Muiswerkprogramma’s zijn geschikt voor gebruik in pc-netwerken. Men kan
met meerdere gebruikers met hetzelfde programma bezig zijn. Het type netwerk is onbelangrijk, als een aantal directory's (zie overzicht) maar goed is ingesteld voor iedere gebruiker. Communicatie tussen docent en student gebeurt namelijk via de schijf van het netwerk. Installeren in een netwerk gaat in
principe hetzelfde als installeren op een afzonderlijk systeem, maar er zijn enkele extra aandachtspunten.
De netwerkinstallatie bestaat uit twee onderdelen. Op de eerste plaats dient
een installatie te worden uitgevoerd op het systeem dat als server dient. Daarna moet op elk werkstation een zogenaamde client-installatie worden uitgevoerd. Beide procedures worden hier beschreven.

6.3.1 INSTALLEREN OP DE SERVER
–

–
–
–
–
–

Vóór u met installeren begint, moet u de bevoegdheid hebben van de netwerkbeheerder om nieuwe files en directory’s aan te maken en in de Windows-directory te schrijven. Zorg dat u vooraf de netwerkdirectory waarin
u Muiswerk wilt installeren van een driveletter hebt voorzien (bijvoorbeeld: F:).
Let op: installeer gerust vanaf een gewone werkplek naar de servermap
toe, installatie hoeft niet op de server zelf te gebeuren!
Voer de volledige installatieprocedure uit zoals beschreven bij ' Muiswerk
installeren op afzonderlijke computers', maar geef als plaats een folder
van uw netwerkdrive op (bijvoorbeeld F:\MUISWERKTEST).
Start Muiswerk nog niet op!
Geef vervolgens de Muiswerk-directory en de sub-directory’s de juiste
protecties voor alle gebruikers.
Studenten hebben beperkte rechten in directory’s en bestanden. Volg
daarvoor heel nauwkeurig de hierna volgende lijst. We zijn er daarbij van
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uitgegaan dat u Muiswerk in F:\ MUISWERKTEST) hebt geïnstalleerd:
–

–
–
–
–
–
–

–

F:\ MUISWERKTEST: Alle bestanden in deze directory en alle subdirectory’s moeten voor alle gebruikers voorzien zijn van leesrechten. Indien
het ‘netwerk operatingsystem’ dit toestaat, voorzie dan alle bestanden van
het share-attribuut.
F:\ MUISWERKTEST\LESSEN: Dit mag voor iedereen ‘read-only’ staan.
F:\ MUISWERKTEST\LICS: Beheerders moeten hier bestanden mogen
aanmaken en wijzigen (t.b.v. licentiebeheer) maar voor studenten en docenten moeten de bestanden alleen leesbaar zijn.
F:\ MUISWERKTEST\USERS: Alle gebruikers moeten bestanden en directory’s kunnen aanmaken, beschrijven en hernoemen.
F:\ MUISWERKTEST\USERS\LICS: Hier moet ook het recht om bestanden
te kunnen verwijderen toegekend zijn.
F:\ MUISWERKTEST\LOGGEN: Alle gebruikers moeten hier schrijfrechten
hebben.
F:\ MUISWERKTEST\GEGEVENS: Hierin staat het bestand
MKUSER02.MDB. Iedereen moet in dit bestand kunnen schrijven. Het bestand mag wel worden beschermd tegen hernoemen en verwijderen. In
dezelfde directory wordt bij gebruik van dit bestand in een netwerk automatisch een tweede bestand aangemaakt: mkuser02.ldb. Dit bestand
wordt weer verwijderd, als de laatste gebruiker Muiswerk heeft afgesloten. Gebruikers moeten daarom rechten krijgen om in deze directory bestanden aan te maken en te verwijderen.
F:\ MUISWERKTEST\HELPS: Alle gebruikers moeten leesrechten krijgen.
Beheerders van Muiswerk dienen in deze directory volledige rechten te
krijgen.

6.3.2 INSTALLEREN OP DE WERKSTATIONS
–
–
–
–

–
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Ga met de verkenner vanaf het werkstation naar de server-directory waarin u Muiswerk zojuist geïnstalleerd heeft.
Dubbelklik het bestand TPCLIENT.EXE. De installatie kan nu beginnen.
Klik op ‘volgende’ en controleer of de directory waarin Muiswerk geïnstalleerd is, correct is weergegeven. In het volgende scherm kunt u aangeven,
in welke map de iconen van Muiswerk worden geïnstalleerd .
Klik weer op ‘volgende’ en daarna op ‘Installeren’. De installatie wordt nu
uitgevoerd. Deze client-installatie zorgt ervoor dat de werkplek-pc de juiste extra Windowsbestanden krijgt en maakt de snelkoppelingen aan naar
de servermap van de Drempeltoetsen Taal.
Herhaal vervolgens deze procedure op elk werkstation, waarop u Muiswerk gaat gebruiken, of doe dit eenmalig op het werkstation-image dat
naar alle werkstations wordt overgezet.
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6.4

NA HET INSTALLEREN

Na het installeren moet de beheerder van het programma nog enkele handelingen uitvoeren om de testafnames goed te laten verlopen.

6.4.1 LICENTIE (EENMALIG) ACTIVEREN
Nadat de software is geïnstalleerd, moet de beheerder het programma activeren. Als dat nog moet gebeuren staat er een grote A links boven in beeld in het
beginscherm (Figuur 19).
Figuur 19: Beginscherm van programma dat nog niet geactiveerd is

De grote L geeft aan dat er nog slechts 3 licenties zijn. De grote A links wijst erop dat het programma
nog niet geactiveerd is. Na activatie verschijnen de licenties pas.

Om te activeren gaat u zo te werk:
–
–
–

Log in als beheerder (persoonscode 'beheer' en wachtwoord ‘tts5’).
Kies nu BESTAND/ ACTIVEER DIT PROGRAMMA.
U ziet nu in een scherm twee maal een 6-cijferige installatiecode. Schrijf
deze code over (Figuur 20).
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Figuur 20: Scherm met installatiecodes, zonder activeringscode

–
–

Ga naar de website www.muiswerk.nl en klik in het menu links onder op
ACTIVEREN.
Voer in het scherm uw installatiecode in en de overige gegevens (Figuur
21).
Figuur 21: Voer de installatiecode en overige gegevens in

–
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Klik op OK en daarna op ACTIVATIECODE om uw activatiecode te verkrijgen. De code wordt ook naar u gemaild. Schrijf deze code over.
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–

Ga terug naar Muiswerk (dat staat wellicht nog open) en voer de activatiecode in (Figuur 22).
Figuur 22: Typ de verkregen activatiecode in het witte vak

–
–

Druk op de knop met het groene vinkje en uw installatie wordt geactiveerd.
Verlaat Muiswerk en log opnieuw in als beheerder. Zowel het A-icoon als
het L-icoon links boven in het scherm moet verdwenen zijn. Het programma is geactiveerd.

6.4.2 LICENTIES AANPASSEN
Heeft u geen standaard aantal licenties aangeschaft (dus geen 50, 140 of 240)
dan zult u NA activatie, het extra deel van uw licenties apart en per suite moeten activeren via onderstaande procedure. Let op: u heeft schrijfrechten nodig
in de LICS-directory.
De procedure is als volgt:
–
–
–

Om extra afnames van een testsuite te activeren logt u als beheerder in op
één van de bestanden die bij de suite hoort (dus om Suite 1 Nederlands te
activeren, kiest u bijvoorbeeld Toetsmateriaal Spelling)
Kies BESTAND/ INSTELLINGEN/ LICENTIES AANPASSEN/ AANTAL
TESTKANDIDATEN.
Er verschijnt nu een scherm met in een vak linksboven de naam van de
suitelicentie (vb Suite 1 Nederlands). Klik op die naam om de rest van het
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scherm te doen verschijnen. Linksonder verschijnt onder andere de lijst
met beschermde toetsen.

–
–

–

Er is een veld waar EXTRA NODIG voor staat. Vul hier het aantal extra licenties in dat is aangeschaft.
In beeld is nu ook verschenen de zogenaamde UITBREIDCODE. Linksonder
in beeld staat een instructie, wat te doen met die uitbreidcode en een emailadres. Schrijf het e-mailadres over en klik (om fouten te voorkomen)
op die uitbreidcode, hij wordt nu op het plakbord van uw pc geplaatst.
Maak een e-mail aan en gebruik CONTROL V om de inhoud van uw plakbord over te zetten in uw e-mail en verstuur de mail aan Muiswerk Educatief.

Nu kunt u even niet verder. Verlaat eventueel Muiswerk en kom weer terug in
dit scherm nadat u de zogenaamde AKKOORDCODE per e-mail hebt ontvangen
van Muiswerk Educatief.
Na ontvangst van de akkoordcode:
–
–
–
–
–

Voer de akkoordcode in.
Een knop met twee handjes verschijnt in beeld. Druk op de knop met twee
handjes. Als de code klopt dan wordt gevraagd of activatie OK is.
Klik op JA om de activatie te laten gebeuren.
Verifieer dat activatie gebeurd is: in de eerste kolom (VRIJ) van de lijst met
beschermde toetsen zijn de aantallen opgehoogd.
Sluit dit scherm nu af.

NB: Beschermde toetsen in dezelfde testsuite, zijn nu automatisch OOK geactiveerd! Andere testsuites moeten nog geactiveerd worden.

52

Handleiding Drempeltoetsen Taal

6.4.3 TOEGANG VERLENEN (ALS HET DAGSLOT AAN STAAT)
–

–

–

Als het programma op het dagslot staat (zie 6.5.5), staat Muiswerk ‘dicht’
voor studenten maar ‘open’ voor beheerder en docenten. U start het programma EN komt na het opstarten in het inlogscherm. U klikt op de sleutelknop om aan te geven dat u een wachtwoord hebt. U geeft de persoonscode 'beheer' en het wachtwoord ‘tts5’ op (zonder de aanhalingstekens). U
wordt nu welkom geheten als 'beheerder'. Druk op GA DOOR.
U krijgt nu de melding ‘Muiswerk is geblokkeerd voor studenten. Wilt u
Muiswerk vandaag TOCH toegankelijk maken voor iedereen?’ Zeg voorlopig NEE. Iedere docent kan namelijk OOK de installatie openstellen voor
studenten. Deze programma’s kunnen beter niet toegankelijk zijn zolang
er geen docenten of beheerders in de buurt zijn. U kunt nu een check uitvoeren.
Studenten kunnen pas testen maken als zij op het Rekentesten-protocol
zijn ingesteld. Als dat voldoende beveiliging geeft dan hoeft het dagslot
niet geactiveerd te worden.

6.4.4 BEGELEIDERS INVOEREN
–
–
–
–
–

Via BESTAND/ GEGEVENS/ PERSOONSGEGEVENS en VOEG
GEBRUIKER(S) TOE kunt u de persoonscode en andere gegevens van een
of meer begeleiders invoeren.
Let op: klik telkens de optie DOCENT aan, dus niet ‘student’ (zie
Figuur 23). Hiermee wordt deze gebruiker bevoegd om als docent op te
treden en zal Muiswerk extra docentenfuncties toestaan.
Standaard krijgen docenten in het vakje 'klas' een asterisk (*). Dat betekent dat zij studenten uit álle klassen kunnen zien en beheren.
Het wachtwoordveld voor de begeleiders/docenten kunt u het beste LEEG
laten. De docent logt dan de eerste keer met een leeg wachtwoord in door
het aanklikken van de sleutelbutton en verandert het daarna direct in een
zelfbedacht wachtwoord.
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Figuur 23: Klik bij het invoeren van testbegeleiders steeds het vakje ‘Docent’ aan

6.4.5 ANDERE MOGELIJKHEDEN VAN DE BEHEERDER
Stoorde u zich aan het beginscherm waarin u met 'beheerder' werd aangesproken, kies dan via BESTAND/ GEGEVENS/ PERSOONSGEGEVENS, selecteer
uw login (beheer) en verander uw naamgegevens en sekse eventueel via ‘Bekijk gegevens per student’. Muiswerk zal u in het vervolg aanspreken zoals u
dat gepast vindt. De Persoonscode (beheer) kunt u NIET aanpassen. Wijzig als
Muiswerk applicatiebeheerder uw wachtwoorden en zorg ervoor dat ze bij de
juiste personen bekend zijn.
De beheerder heeft mogelijkheden die docenten niet hebben: het blokkeren
van alle toegang, het aanpassen van de licenties, het resetten van Muiswerk,
het uitschakelen van het opstartfilmpje, het blokkeren van bestandsinstellingen door docenten en natuurlijk het verwijderen van het programma en de
bestanden.

6.4.6 MUISWERK VERWIJDEREN
Bedenk eerst of u gegevens van testpersonen wilt behouden, kopieer dan
vooraf alle bestanden uit de directory’s LOGGEN, USERS en GEGEVENS naar
een veilige plaats.
U kunt Muiswerk van de server verwijderen via het Startmenu:
INSTELLINGEN/ CONFIGURATIESCHERM/ SOFTWARE/ VERWIJDEREN.

6.5

BIJZONDERE FUNCTIES

Hieronder worden enkele bijzondere functies beschreven die testafnemers of
beheerders nodig kunnen hebben, onder andere om problemen op te lossen
die zich kunnen voordoen.
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6.5.1 INLOGGEN ALS DOCENT
Een docent heeft heel andere mogelijkheden dan een deelnemer. Om nieuwe
studenten te kunnen toevoegen of de resultaten van studenten te bekijken,
moet u inloggen als docent. Dat gaat zo:
–
–
–
–
–

Start het programma via het icoon.
Druk op het SLEUTELTJE onderaan.
Typ als persoonscode het woord DOCENT. Of uw eigen docentenlogin met
bijbehorend wachtwoord.
Typ als wachtwoord tts5.
Desgewenst kunt u onder BESTAND/ WACHTWOORD WIJZIGEN het
wachtwoord veranderen.

–

6.5.2 STUDENT TOEVOEGEN
Het toevoegen van een nieuwe student gaat als volgt:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Log in als docent. Klik op het sleuteltje, voer als persoonscode in: DOCENT
en als wachtwoord: tts5.
Via BESTAND/ GEGEVENS/ PERSOONSGEGEVENS komt u in het invoerscherm. Druk op VOEG GEBRUIKER(S) TOE.
U komt in een scherm dat ingevuld moet worden (Figuur 24).
In het bovenste groene vakje moet een unieke persoonscode komen.
Typ voornaam, eventuele tussenvoegsels en achternaam in de andere
groene vakjes en markeer de gewenste vakjes bij man/vrouw en je/jij of u.
Voer de naam van de klas en de geboortedatum in.
Voer een wachtwoord in dat de student moet gebruiken bij het inloggen.
Voer desgewenst de gegevens in de andere groene en witte vakjes in.
Kies onder opleiding de opleiding van de kandidaat.
Selecteer de vooropleiding (of kies onbekend) en de moedertaal. Onder
‘moedertaal’ wordt verstaan de taal die de student met zijn moeder sprak
vóór hij naar school ging en/of de taal die thuis gesproken wordt als men
onder elkaar is).
Selecteer onder het kopje protocol: Via opleiding (specifiek) en selecteer
testgebied 1F (of 2F) links naast Reken (door het vinkje te zetten).
Als het goed is staat nu in het grijze vak rechts de naam van de test
(Drempeltoets Taal 1F). Controleer dit.
Verlaat het invoerscherm met de groene V (van verder) en de nieuwe student staat in de lijst.
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Figuur 24: Volledig ingevuld invoerscherm (voer liever wel een wachtwoord in)

Dit is een voorbeeld van een ingevuld invoerscherm. Voer bij voorkeur wel
een wachtwoord in, om te bevorderen dat studenten onder hun eigen naam
werken. Vergeet niet om midden onder het juiste testgebied te kiezen (1F).
Pas als dat gebeurd is en ook het opleidingsniveau (links) is aangewezen,
komt in het grijze vak rechts het overzicht van de subtests tevoorschijn.

6.5.3 LIJST MET STUDENTEN TOEVOEGEN
Let op: Het toevoegen van een lijst studenten mag alleen via de beheer-login.
Het gaat als volgt:
–
–
–
–
–
–
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Kopieer het Excelbestand transto5.xls van de installatie-cd en schrijf het
weg in de USERS-map van de installatiemap.
Open nu transto5.xls om te wijzigen.
Laat de proefstudenten nog even staan als voorbeeld.
Voeg uw eigen studenten toe.
Kies slimme persoonscodes, bijvoorbeeld twee unieke letters per testgroep of school en nummer daarna van 000 tot 999.
Kies ook slimme wachtwoorden, bijvoorbeeld postcodes, en bewaar de
lijst want leerlingen vergeten ze wel eens.
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–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gebruik kleine m en v voor jongens en meisjes, en hoofdletter M en V voor
mannen en vrouwen.
Gebruik het id-veld als u alle teststudenten ook nog een unieke id wilt toekennen.
Gebruik het KLAS-veld om verschillende klassen te onderscheiden, bijv.
Havo1A.
Wilt u direct de student koppelen aan bijvoorbeeld het protocol voor
Drempeltoets Rekenen 2F, vul dan in: Havo1A #C16384
Of bijvoorbeeld aan het protocol voor Drempeltoets Taal 1F, vul dan in:
Havo1A #C1024
Gebruik als vooropleiding 1 (=onbekend).
Zoek de opleidingcode op in het tabblad OPLEIDINGEN, mbo 1 klas 1 is
bijvoorbeeld code 400. Gebruik als opleiding dan: 400.
Sla nu het bestand eerst gewoon op en sla het direct daarna NOG een keer
op met ‘bewaren als’ in CSV-formaat. Zo ontstaat als het goed is
transto5.csv in de USERS map van uw installatie.
Log in als beheerder. Klik op het sleuteltje, voer als persoonscode in:
BEHEER en als wachtwoord: tts5.
Via BESTAND/ GEGEVENS/ PERSOONSGEGEVENS komt u in het invoerscherm. Druk nu op VOEG GEBRUIKER(S) TOE.
U krijgt nu de vraag: Zal ik invoeren uit dit bestand? U klikt op JA.
U krijgt ook nog de vraag of het toevoegen automatisch mag. U klikt weer
op JA.
U krijgt nu de eerste deelnemergegevens te zien. Klik op het groene vinkje
links onder.
Alle andere studenten uit het invoerbestand floepen nu ook langs. Bij de
laatste moet u nog een keer op het groene vinkje klikken.
Uw teststudenten zijn ingevoerd.

6.5.4 HANDMATIG AANMELDEN NIET TOESTAAN
Muiswerk kent ook een mode waarin kandidaten zichzelf aan kunnen melden.
Die mode staat echter uit en het advies is om die ook uit te laten staan.

6.5.5 HET DAGSLOT VAN HET PROGRAMMA ACTIVEREN
Om de software zo in te stellen dat studenten niet zomaar aan het werk kunnen voordat iemand via de docentenlogin is ingelogd geweest die dag, activeert u het dagslot. Heeft de docent (door zelf in te loggen) het slot tijdelijk
verwijderd dan gaat het programma rond middernacht vanzelf weer op slot.
Om het dagslot te activeren doet u dit:
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–
–
–
–

Log in als beheerder. Klik op het sleuteltje, voer als persoonscode in:
BEHEER en als wachtwoord: tts5.
Kies in het BESTAND-menu voor INSTELLINGEN
Plaats het vinkje voor BLOKKEER MUISWERK.
Vanaf nu moet eerst een docent inloggen voordat studenten aan de slag
kunnen.

6.6

PROFIELEN AFDRUKKEN

De resultaten van de test kunnen bij het afdrukken desgewenst worden ondergebracht in een profiel per student of in een groepsoverzicht. Het is ook
mogelijk om de resultaten van afzonderlijke subtests te bekijken en af te
drukken.

6.6.1 PROFIEL PER DEELNEMER
Een profiel is een overzicht van de belangrijkste testprestaties van een deelnemer. Er zijn grafische en tekstuele profielen. Bij een profiel kan desgewenst
als bijlage de gespecificeerde output van elke subtest worden afgedrukt (zie
paragraaf 6.6.3). Maar let op: dat wordt wel een heel pak papier als het gaat
om veel deelnemers!
Het afdrukken van profielen gaat op de volgende manier:
–
–
–
–
–
–
–
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Kies BESTAND/ AFDRUKKEN/ PROFIELEN.
Controleer vooraf of er een printer is aangesloten en geselecteerd, eventueel een pdf-printer waarmee de profielen alleen op het scherm bekeken
kunnen worden.
Kies een student en druk op basisprofiel (profiel zonder bijlagen), profiel
met bijlagen, of groepsoverzicht (resultaten van een hele groep, meestal
op één A4’tje).
Als bepaalde testonderdelen nog niet gemaakt zijn, krijgt u een waarschuwing.
Als testonderdelen vaker dan een keer gemaakt zijn, moet u ook aangeven
welk resultaat u wilt zien.
Tenslotte moet u nog kiezen tussen alleen een grafisch profiel of een grafisch én een tekstueel profiel.
Scores die in schaal 1 t/m 3 vallen leveren een rode balk op. Hogere scores
een groene (Figuur 25).
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Figuur 25: Grafisch profiel

6.6.2 PROFIEL (GROEPS)OVERZICHT AFDRUKKEN
Testgegevens van een groep studenten kunnen ook worden afgedrukt in een
profieloverzicht (Figuur 26). Daarin is te zien welke studenten bij een van de
testen onder de norm scoorden. Naar studenten die alles voldoende gescoord
hebben hoeft niet verder gekeken te worden, naar studenten met een of meer
onderdelen onder de norm wel. Let op: u kunt profieloverzichten alleen afdrukken als studenten op hetzelfde (mbo-)niveau gewerkt hebben.
Figuur 26: Voorbeeld van een groepsoverzicht

Scores in de grijze vakken zijn onder de norm van - in dit geval onder de 75%.
Rechts is aangegeven dat het testen klaar is en de datum van de laatst gemaak-
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te test. Selecteert u meerdere leerlingen dan krijgt iedere leerling een regel in
dit rapport.

6.6.3 DETAILRESULTATEN BEKIJKEN OF AFDRUKKEN
Detailresultaten bekijken en afdrukken gaat zo:
–
–
–
–

Druk op de knop RESULTATEN (of kies onder BESTAND).
Druk op de naam van de student en op BEKIJK RESULTATEN VAN
DEELNEMER.
Klik op de regel Suite 8 Drempeltoetsen Taal.
In het onderste vak staan nu alle gemaakte testonderdelen. Dubbelklik op
een ervan en je ziet de gespecificeerde output van de test (Figuur 27). Dat
kunt u desgewenst ook afdrukken (printertje).

Figuur 27: Detailresultaten van Drempeltoetsen Taal 2F

Uit deze detailafdruk van de resultaten van de Drempeltoetsen Taal 2F is af te lezen dat er wel HEEL snel
gewerkt is (minder dan 8 minuten). Het 2F-niveau van Taalverzorging (Spelling algemeen en Werkwoordspelling) is niet gehaald.
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8

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: DEELNEMERSINSTRUCTIE

Wat moet je doen?
Volg de onderstaande aanwijzingen. Als je iets niet begrijpt, vraag het dan aan
de testleider. Veel succes.
–

Start het programma op via het icoontje Muiswerk Testprogramma’s.

–

In het beginscherm zie je een lijst met namen, gesorteerd op achternaam
in alfabetische volgorde. Dubbelklik op je eigen naam.

–

Er verschijnen twee welkomstschermen. Klik op het vinkje of geef

–

Je komt nu in het beginscherm. Klik op
Dit is de enige
knop die met de Muis bediend moet worden, de rest kan ook met Enter.

–

Je krijgt nu de vraag of je nog genoeg tijd hebt om die taak te maken. Klik
op JA of geef

–

Nu komt het uitlegscherm. Luister goed naar de uitleg.

–

Als je na het lezen van de uitleg

–

Als je klaar bent dan geeft de computer dat aan.
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geeft, begint de test.
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