
Cito maakt wereldwijd werk van goed en 
eerlijk toetsen en beoordelen. Met de 
meet- en volgmethoden van Cito krijgen 
mensen een objectief beeld van kennis, 
vaardigheden en competenties. 
Hierdoor zijn verantwoorde keuzes op het 
gebied van persoonlijke en professionele 
ontwikkeling mogelijk. Onze expertise 
zetten we niet alleen in voor ons eigen 
werk maar ook om advies, ondersteuning 
en onderzoek te bieden aan anderen.

Cito
Amsterdamseweg 13
Postbus 1034
6801 MG  Arnhem
T (026) 352 11 11
F (026) 352 13 56
www.cito.nl

Klantenservice 
T (026) 352 11 11
F (026) 352 11 35
klantenservice@cito.nl

Fotografie: Ron Steemers

Cito   | Primair en speciaal onderwijs 

Inhoudelijke verantwoording van de toetsen 
Taal voor zml-leerlingen

Herman van Boxtel, Judith Hollenberg, Linda Horsels en Frans Kleintjes





1 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Inhoudelijke verantwoording van de toetsen 
Taal voor zml-leerlingen 
 
 
 
 
 
Herman van Boxtel 
Judith Hollenberg 
Linda Horsels 
Frans Kleintjes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cito 
Arnhem, 2012  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Cito B.V. Arnhem (2012) 
Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cito B.V. worden openbaar 
gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotografie, scanning, computersoftware of andere 
elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke 
wijze dan ook.



3 

Inhoud 
 
 
 
Vooraf     5 
 
1 Inleiding      7 
 
2 Uitgangspunten van de toetsconstructie     11 
2.1 Theoretische inkadering     11 
2.2 Doelgroep     13 
2.3 Gebruiksdoel en functie     14 
2.4 Meetpretentie     15 
2.5 Toetsconstructie     15 
 
3 Beschrijving van de toets     27 
3.1 Opbouw, structuur en afname van de toetsen en rapportage     27 
3.2 Inhoudsverantwoording     31 
3.3 Selectie van toetsdoelen en toetsitems     36 
3.4 Conclusies     37 
 
Literatuur     39 



4 

  



5 

Vooraf 
 
 
 
De uitgave Toetsactiviteiten Taal voor zml is een nieuw soort toets, gericht op een nieuwe doelgroep. 
Het ontwikkelen van een nieuw soort toets betekent dat we zijn afgeweken van de standaardprocedure 
waarmee de toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs doorgaans ontwikkeld worden. 
Alleen zo kon een toets gemaakt worden die is afgestemd op de specifieke behoeften van leerlingen in het 
zml én die past bij de wensen van de leerkrachten. In het ontwikkeltraject is veel aandacht uitgegaan naar: 
– het uitproberen van nieuwe, meer praktische toetsvormen gekoppeld aan observaties; 
– het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Doordat in de toetsen gebruikgemaakt wordt 

van observaties is het van belang in kaart te brengen of verschillende beoordelaars tot hetzelfde 
oordeel komen; 

– een zinvolle vertaling van toetsresultaten naar onderwijsaanbod.  
 
De standaardtoetsen van het Cito Volgsysteem zijn genormeerd waardoor de vaardigheid van een leerling 
vergeleken kan worden met de vaardigheid van leeftijdgenoten. Door de grote variatie aan leerlingen 
binnen het zml-onderwijs is dit voor deze doelgroep minder relevant. Daarom is gekozen voor een 
criteriumgerichte toets in plaats van een normgerichte toets. Met de toets kan een leerkracht vaststellen op 
welk niveau op de leerlijn of welke ontwikkelingsleeftijd een leerling functioneert. Om dit vast te stellen is 
gebruikgemaakt van een standaardsettingprocedure.  
In dit document leest u welke stappen tijdens de toetsontwikkeling zijn gezet en wat de uitkomsten zijn. 
 
De ontwikkeling van een toets bestemd voor een nieuwe doelgroep vraagt niet alleen om een andere 
ontwikkelprocedure, maar het betekent dat ook de implementatie om expliciete aandacht vraagt. Voor een 
nauwkeurig toetsresultaat is het van belang dat leerkrachten een goed onderscheid kunnen maken tussen 
een leersituatie en een toetssituatie. Deze verandering van houding vraagt tijd. Hoe meer ervaring de 
gebruikers hebben, hoe nauwkeuriger de toetsresultaten zullen zijn. Om deze reden zullen we de 
toetsresultaten pas op grotere schaal gaan analyseren wanneer scholen meer kans hebben gekregen om 
ervaringen met de toetsen op te doen. De uitkomsten van het onderzoek zullen dan immers een grotere 
waarde hebben. Wanneer deze gegevens bekend zijn, kan deze verantwoording aangevuld worden met 
gegevens over betrouwbaarheid en validiteit. 
 
Omdat de gegevens rondom betrouwbaarheid en validiteit pas in een later stadium verzameld kunnen 
worden, is er nog geen wetenschappelijke verantwoording uitgegeven. Wanneer het veld voldoende 
vertrouwd is met de toetsen zullen die gegevens verzameld worden en zullen we de wetenschappelijke 
verantwoording publiceren. In deze publicatie leest u welke inhoudelijke overwegingen bij het ontwikkelen 
van de toets een rol hebben gespeeld. In de wetenschappelijke verantwoording vindt u deze informatie 
straks terug in hoofdstuk 1 tot en met 3.  
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1  Inleiding 
 
 
 
De ontwikkeling van de uitgave Toetsen Taal voor zml past binnen de ontwikkelingen die aangeduid 
worden met de term ‘passend onderwijs’.  
Passend onderwijs vereist dat: 
– de school zicht heeft op de (on)mogelijkheden van elke leerling, op zijn/haar ontwikkelingsperspectief, 

om zo het onderwijs aan te passen aan de behoeften van de leerling; 
– de vorderingen van elke leerling worden gevolgd om gaande de rit waar nodig het onderwijs aan te 

passen. 
Om passend onderwijs te kunnen realiseren, is het een voorwaarde dat de vorderingen van de leerlingen 
nauwkeurig in beeld worden gebracht en over de leerjaren heen worden gevolgd. Daarvoor zijn dagelijkse 
voortgangscontroles nodig, aangevuld met een methodeonafhankelijk leerling- en onderwijsvolgsysteem. 
Zo wordt de kans geminimaliseerd dat leerlingen onopgemerkt achterblijven bij hun gestelde 
ontwikkelingsperspectief. 
 
Het toetsen van zml-leerlingen vraagt om een andere werkwijze dan toetsing van reguliere leerlingen. Door 
de afwijkende opzet van de toetsen en de beperkte omvang van de doelgroep, verschilt de manier waarop 
deze toetsen zijn ontwikkeld van die van de reguliere toetsen uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal 
onderwijs (LOVS). Het maken van de toetsen was een avontuur waarbij steeds naar creatieve oplossingen 
gezocht moest worden om de toetsen aan te laten sluiten bij de doelgroep en lesstof, én om een zo 
betrouwbaar en valide mogelijk meetinstrument te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling hebben de scholen een 
belangrijke rol gespeeld. In totaal heeft ruim de helft van de zml-scholen in ons land een bijdrage geleverd.  
 
Er waren nauwelijks toetsmaterialen voor deze doelgroep beschikbaar die als basis konden dienen. Ook in 
de literatuur is wat betreft toetsing van deze leerlingen weinig gepubliceerd. Door de specifieke kenmerken 
en de beperkte omvang van de doelgroep kon niet teruggevallen worden op gebruikelijke methoden zoals 
OPLM en de standaardprocedures voor het vaststellen van betrouwbaarheid en het bepalen van een 
normering. Deze verantwoording wijkt daarom in opzet en inhoud af van de andere wetenschappelijke 
verantwoordingen bij de toetsen uit het Cito Volgsysteem. 
 
Doelgroep 
De uitgave Toetsen Taal voor zml is een uitgave bestemd voor leerlingen met een zml-indicatie. Dit houdt in 
dat zij in aanmerking komen voor onderwijs voor zeer moeilijk lerenden, onderdeel van cluster 3 van het 
speciaal onderwijs (SO). De toetsen zijn bestemd voor leerlingen met een IQ beneden 70, dus met forse 
beperkingen in het cognitief functioneren. Het primaire doel van de toetsen is scholen houvast te bieden bij 
het vaststellen van het onderwijsaanbod. Dit is mogelijk doordat de toetsen inzicht geven in het niveau van 
de leerlingen. De toetsen zijn bedoeld voor zml-leerlingen in het SO cluster 3. Voor het voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) heeft Cito speciale toetsen in voorbereiding. Leerlingen die werken op een wat hoger 
niveau, dat wil zeggen een niveau vanaf groep 3, kunnen ook gebruik maken van de toetsen voor speciale 
leerlingen voor functioneringsniveau groep 3 tot en met 5 (Cito, 2010). Binnen het domein Taal zijn deze 
toetsen beschikbaar voor de leergebieden Spelling en Begrijpend lezen.  
 
Welke toets voor een specifieke leerling het meest geschikt is, is afhankelijk van de mate waarin het 
onderwijsaanbod gericht is op schoolse vaardigheden, dan wel op het toepassen van vaardigheden in 
alledaagse situaties. Dit onderwijsaanbod wordt in belangrijke mate bepaald door de cognitieve 
mogelijkheden van de leerling. 
 
De toetsen Taal voor zml zijn specifiek afgestemd op de kerndoelen voor het zml-onderwijs. Binnen deze 
kerndoelen ligt het accent op de (mondelinge) taalvaardigheid in alledaagse situaties. Met de toetsen Taal 
voor zml is het mogelijk om deze vaardigheden van de leerling te volgen.  
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De toetsen Spelling en Begrijpend lezen voor speciale leerlingen daarentegen zijn afgestemd op de 
kerndoelen voor het reguliere onderwijs, die gericht zijn op schoolse vaardigheden. Deze toetsen zijn te 
gebruiken voor het volgen van zml-leerlingen bij wie de nadruk ligt op het ontwikkelen van schoolse 
vaardigheden en die werken met lesmaterialen die ook in het reguliere onderwijs worden gebruikt.  
 
Omdat de kerndoelen van het zml-onderwijs wezenlijk verschillen van de kerndoelen voor het reguliere 
basisonderwijs, is het niet mogelijk de leerlingresultaten op de toetsen Taal voor zml te koppelen aan 
niveaus in het reguliere basisonderwijs. Om toch betekenis te geven aan de toetsscores, is een koppeling 
gemaakt met de niveaus in de leerlijnen Mondelinge Taal voor zml (CED, 2010). Deze leerlijnen vormen 
een uitwerking van de eerder genoemde kerndoelen voor het zml-onderwijs. Het merendeel van de scholen 
voor zml-leerlingen werkt met deze leerlijnen. Voor scholen die dat niet doen, is een omzettingstabel naar 
globale ontwikkelingsleeftijden opgenomen in de handleiding van de uitgave. In hoofdstuk 2 van deze 
verantwoording staat een toelichting op de kerndoelen en leerlijnen. 
 
Bij de ontwikkeling van de toetsen Taal voor zml is rekening gehouden met de behoeften van zml-
leerlingen. Zo hebben we bijvoorbeeld gekozen voor activiteiten die afgestemd zijn op de beperkte 
aandachtsspanne van sommige leerlingen. Ook hebben we rekening gehouden met het feit dat leerlingen 
op dit functioneringsniveau meestal werken met concrete materialen.  
 
Korte beschrijving van de toetsen Taal voor zml 
De toetsen bestaan uit: 
 Toetsen met praktische activiteiten: De toetsen Taal voor zml bestaan uit een reeks toetsen voor zml-

leerlingen die functioneren tussen niveau 1 en niveau 12 op de leerlijn. Dit zijn niveaus die 
overeenkomen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 2 en de 7 jaar. Aan de hand van een 
toetsactiviteit en een observatiemoment kunnen leerkrachten de leerlingen gericht observeren. 
De toetsactiviteiten bestaan uit praktische opdrachten die de leerlingen handelend in een context 
uitvoeren. De observatie voert de leerkracht in de klas uit aan de hand van een formulier met 
observatiepunten. Met de behaalde score krijgt de leerkracht zicht op de vaardigheden van de leerling.  

 Toetsen gericht op de mondelinge taalvaardigheid: Het onderwijsaanbod voor zml-leerlingen is 
voornamelijk gericht op mondelinge taalvaardigheid. Om deze reden richten de zml-toetsen Taal zich 
op het begrijpen én het produceren van gesproken taal. Schriftelijke taal komt niet aan de orde omdat 
leerlingen die daarvoor een voldoende niveau hebben de toetsen voor speciale leerlingen (Cito, 2010) 
en de reguliere DMT- en AVI-toetsen (2010) kunnen gebruiken.  

 Scholen gaven expliciet aan dat zij graag informatie willen verzamelen over zowel de taalreceptie als 
de taalproductie van een leerling (respectievelijk ‘wat begrijpt een leerling van wat er om hem heen 
gezegd wordt’ en ‘hoe drukt een leerling zich uit’). Bij het plannen van het onderwijs maken 
leerkrachten hier vaak onderscheid tussen. Daarnaast kan taalgedrag meer specifiek worden 
onderverdeeld in de aspecten taalvorm, taalinhoud en taalgebruik. In de toets zijn onderdelen van deze 
verschillende taalaspecten, met uitzondering van het begrijpen van regels voor het gebruik van taal in 
sociale situaties (taalgebruik), opgenomen. Dit wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht.  

 Toetsen op verschillende niveaus: De toetsactiviteiten zijn beschikbaar op drie verschillende niveaus, 
namelijk A, B en C. Elk niveau bevat toetsdoelen op circa vier niveaus uit de zml-leerlijnen. Niveau A is 
de gemakkelijkste variant, niveau C de moeilijkste. Elke toets bevat meer niveaus omdat leerkrachten 
het vaak lastig vinden het niveau van de leerlingen vooraf in te schatten (en dus om een toets op het 
juiste niveau aan te bieden). Bovendien ontwikkelen de leerlingen zich vaak grillig, waardoor het 
raadzaam is om ook altijd doelen die net beneden en boven het niveau van een leerling liggen te 
toetsen.  

 Meerdere varianten per toets: Door hun vertraagde ontwikkeling maken de meeste zml-leerlingen 
meerdere keren een toets van eenzelfde niveau. Dit kan niet alleen frustrerend zijn voor de leerling, 
maar er ook toe leiden dat hij de inhoud van de toets leert kennen. Dat is niet de bedoeling: een toets 
moet nieuw zijn voor een leerling. Om hieraan tegemoet te komen hebben we varianten 
(parallelversies) ontwikkeld. 
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Deze varianten bevatten exact dezelfde toetsdoelen, maar hebben een andere situatie als context. 
Er is een variant met als thema ‘Op de boerderij’ en een variant met als thema ‘In de keuken’. Zo bevat 
de activiteit ‘Op de boerderij’ een opdracht waarbij de leerling de plastic koe naast het plastic paard 
moet zetten, terwijl de leerling bij de activiteit ‘In de keuken’ de banaan naast de appel moet leggen.  

 
In hoofdstuk 2 komen het theoretisch kader en het constructieproces van de toetsactiviteiten Taal voor zml 
aan de orde. In hoofdstuk 3 beschrijven en verantwoorden we de definitieve inhoud van de uitgave. 
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2  Uitgangspunten van de toetsconstructie 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de theoretische inkadering, gebruiksdoel en -functie en de meetpretentie van de 
toetsen Taal voor zml uiteengezet. Ook wordt de doelgroep waarvoor de toetsen bedoeld zijn beschreven. 
Vervolgens komt aan de orde hoe deze toetsen tot stand zijn gekomen. 
 
 
2.1  Theoretische inkadering 
 
Voor het reguliere basisonderwijs zijn kerndoelen opgesteld die omschrijven welke aandachtsgebieden 
minimaal in het onderwijs aan de orde moeten komen. Kerndoelen zijn dus aanbodsdoelen, en geven geen 
expliciet niveau aan. Ook voor het speciaal onderwijs zijn kerndoelen geformuleerd. Voor de doelgroep van 
zml-leerlingen betreft het de kerndoelen voor speciaal onderwijs zml/mg1, die sinds augustus 2009 van 
kracht zijn. De kerndoelen geven een beschrijving van de inhouden van wat de overheid minimaal 
belangrijk acht voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Het gaat dan om kennis, inzicht en 
vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op praktische redzaamheid. Voor zml-leerlingen is het doel van het 
taalonderwijs dat zij hun taalvaardigheden effectief gebruiken, waarbij praktisch en functioneel taalgebruik 
voorop staan. Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat centraal.  
 
Voor het vakgebied Taal zijn zes kerndoelen geformuleerd: 
1 Kerndoel 10: De leerlingen leren communiceren met woorden, gebaren, picto’s of met andere voor hen 

geëigende middelen. 
2 Kerndoel 11: De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken. 
3 Kerndoel 12: De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve 

situaties. 
4 Kerndoel 13: De leerlingen leren lezen voor dagelijkse toepassingen. 
5 Kerndoel 14: De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen. 
6 Kerndoel 15: De leerlingen leren een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken. 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2009) 
 
De kerndoelen voor het vakgebied Taal maken deel uit van een groter geheel van kerndoelen op meerdere 
vakgebieden. In het vervolg van deze verantwoording houden we de nummering van 1 tot en met 6 aan 
wanneer we spreken over de kerndoelen. Met kerndoel 1 wordt dan bedoeld kerndoel 10 met betrekking tot 
het vakgebied Taal. 
De toetsen Taal voor zml geven informatie over de ontwikkeling van het begrijpen en produceren van 
gesproken taal van zml-leerlingen (kerndoel 1, 2, 3 en 6). De kerndoelen 4 en 5, gericht op lezen en 
schrijven, worden hier daarom niet verder besproken. Bij leerlingen die tot lezen en spellen op het niveau 
vanaf groep 3 komen kunnen bijvoorbeeld de toetsen voor speciale leerlingen voor de leergebieden 
Spelling en Begrijpend lezen afgenomen worden. 
 
  

                                                      
1  Zml/mg staat voor de doelgroep zeer moeilijk lerenden en de doelgroep meervoudig gehandicapte leerlingen. 

Dit betreft leerlingen met een combinatie van handicaps, bijvoorbeeld zowel een lichamelijke als een cognitieve 
handicap. 
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SLO heeft de kerndoelen voor zml-leerlingen verder gespecificeerd: 
Kerndoel 1:  
1.1 Ze leren niet vocale communicatievormen begrijpen (communicatie o.a. met lichaamstaal, gebaren, 

voorwerpen, verwijzers/picto’s).  
1.2 Ze leren niet vocale communicatievormen gebruiken (zich uiten o.a. met lichaamstaal, voorwerpen, 

verwijzers/ picto’s).  
1.3 Ze leren klanken en woorden als vocale communicatievormen begrijpen (klank- en woordbegrip).  
1.4 Ze leren klanken en woorden als vocale communicatievormen gebruiken (actief klank- en 

woordgebruik).  
 
Kerndoel 2:  
2.1 Ze leren taal begrijpen in vormen als woorden, zinnen, opmerkingen, mededelingen en verhalen 

(luisteren en begrijpen).  
2.2 Ze leren taal actief gebruiken in de vorm van woorden, zinnen, opmerkingen, verhalen e.d. (spreken en 

begrijpen).  
2.3 Ze leren genieten van verhalende en andere gesproken teksten.  
2.4 Ze leren verschillen tussen woorden, zinnen, teksten, verhalen in soort en gebruik herkennen, kennen 

en begrijpen.  
2.5 Ze leren zich oriënteren op de eigen (thuis)taal, streektaal en dialect spreken als aanknopingspunt voor 

het leren van de Nederlandse taal.  
 
Kerndoel 3: 
3.1 Ze leren luisteren in verschillende communicatieve situaties.  
3.2 Ze leren spreken in verschillende communicatieve situaties.  
3.3 Ze leren gespreksregels hanteren.  
3.4 Ze leren verslag uitbrengen en uitleg, informatie en aanwijzingen geven.  
3.5 Ze herkennen en leren hun gebruik van lichaamshouding, gebaren, oogcontact, mimiek, intonatie en 

beweging in taalsituaties.  
3.6 Ze leren een gesprek of een gedeelte daarvan herhalen en samenvatten in eigen woorden.  
 
Kerndoel 6:  
6.1 Ze leren beschikken over een woordenschat om communicatie in dagelijkse situaties te begrijpen 

(passieve woordenschat).  
6.2 Ze leren beschikken over een woordenschat voor deelname aan communicatie in dagelijkse situaties 

(actieve woordenschat).  
 
Naast kerndoelen zijn ook tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld. Tussendoelen geven in concretere 
bewoordingen de ankerpunten weer aan de hand waarvan een school kan werken aan de algemener 
geformuleerde kerndoelen. Een leerlijn geeft een beschrijving van de inhoud van het kerndoel in niveaus 
met leerdoelen en de manier waarop een leerling zich via de niveaus en leerdoelen kan ontwikkelen. 
Het voorbeeld hierna illustreert de relatie tussen de onderdelen. 
 
Voorbeeld 
Kerndoel 2: ‘De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken’ is hierboven gespecificeerd in 
onder andere ‘Ze leren taal begrijpen in vormen als woorden, zinnen, opmerkingen, mededelingen en 
verhalen (luisteren en begrijpen).’ Als tussendoel bij dit kerndoel is voor de onderbouw van het SO zml 
onder andere geformuleerd dat leerlingen meerwoordzinnen en samengestelde zinnen begrijpen. In de 
leerlijnen is bijvoorbeeld op niveau 3 geformuleerd dat leerlingen op dat niveau vijfwoordzinnen begrijpen. 
Op niveau 7 is geformuleerd dat leerlingen zinnen en bijzinnen met verschillende voegwoorden begrijpen.  
Elk kerndoel en bijbehorende specificatie is in de leerlijn onderverdeeld in maximaal 12 niveaus. Elk niveau 
bevat verschillende leerdoelen binnen de specificatie van het betreffende kerndoel. De niveaus lopen op in 
moeilijkheidsgraad.  
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Net als de overige vormen van het speciaal onderwijs is het zml-onderwijs verdeeld in SO en VSO. Het SO 
is bedoeld voor leerlingen in de basisschoolleeftijd tot en met 12 jaar en het VSO voor leerlingen met een 
leeftijd vanaf 12 tot 20 jaar. Het niveau van VSO-leerlingen met een cluster-3-indicatie voor zml kan 
weliswaar overeenkomen met het niveau van SO-leerlingen, maar hun belevingswereld verschilt. 
Daarnaast ligt in het VSO nog meer dan in het SO de nadruk op het toepassen van vaardigheden in 
praktische situaties. Daarbij gaat ook aandacht uit naar het kunnen integreren van taalvaardigheden met 
andere vaardigheden, zoals op het gebied van sociale vaardigheden. Voor het VSO heeft Cito toetsen in 
voorbereiding. De toetsen Taal voor zml zijn dus bedoeld voor leerlingen in het SO van het zml-onderwijs. 
 
Leerlingen in het zml-onderwijs hebben vaak niet alleen een verstandelijke beperking, maar ook een 
stoornis zoals autisme. Door hun verstandelijke beperking en stoornissen hebben zij vaak moeite met het 
vertalen van situaties op papier naar de praktijk en vice versa. Een uitdrukkelijke wens van de scholen was 
dan ook om leerlingen, waar mogelijk, te kunnen toetsen met concrete materialen, zodat ze de kans krijgen 
om te laten zien wat ze kunnen. De vorm van de toets in toetsactiviteiten met praktische opdrachten is 
gekozen om aan deze wens te voldoen en zo aan te sluiten bij de doelgroep.  
 
In het zml-onderwijs hebben veel leerlingen spraak- en taalproblemen als gevolg van hun verstandelijke 
beperkingen: de taalontwikkeling verloopt langzamer en weerspiegelt hun cognitief functioneren oftewel ‘de 
cognitieve leeftijd’ (Goorhuis en Schaerlaekens, 2003). Vertellen kost hen meer tijd, ze zijn vaak minder 
verstaanbaar en ze hebben een lager spreektempo. Hun luistervaardigheden, dat wil zeggen het 
concentreren op wat gezegd en verteld wordt, zijn vaak beperkt. Ook het automatiseren van begrippen en 
de informatieverwerking vraagt meer tijd. Daarnaast hebben sommige leerlingen bijkomende beperkingen 
zoals gehoorproblemen of een hazenlip, waardoor voor hen respectievelijk het luisteren en het spreken 
moeilijker is. De leerlingen die niet of nauwelijks kunnen spreken maken gebruik van andere communicatie-
vormen en hulpmiddelen, zoals pictogrammen of gebarentaal. Leerlingen met een neurologische 
aandoening hebben veel aandacht nodig bij het verwerken van informatie. Bij deze groep leerlingen bestaat 
vaak verschil tussen hun verbale en performale capaciteiten. Hun leertempo ligt vaak lager en ze hebben 
meer tijd nodig voor het uitvoeren van handelingen. 
In de schoolsituatie kunnen deze spraak- en taalproblemen gevolgen hebben voor het gedrag van de 
leerling en zijn leerprestaties. Zo kan een leerling moeite hebben om zich in een groep te handhaven omdat 
hij niet verstaan of begrepen wordt. Het leervermogen is kleiner vanwege verstandelijke beperkingen, en 
daarbij verloopt het leren lezen en schrijven moeizamer als een leerling spraak- en taalproblemen heeft. 
Bij dergelijke problemen kost ook het volgen van andere vakken en instructies meer moeite (Ministerie van 
OCW, 2009). 
 
Door de taalvaardigheid van een leerling in kaart te brengen, onder andere door het afnemen van de 
toetsen Taal voor zml, krijgt een leerkracht aanknopingspunten om het onderwijsaanbod af te stemmen op 
de behoeften van de leerling. 
 
In de handleiding van toetsen Taal voor zml is een overzicht opgenomen met tips en mogelijke 
aanpassingen die leerkrachten kunnen doen bij leerlingen met specifieke stoornissen. Ook is beschreven 
hoe de toets afgenomen en gescoord kan worden bij leerlingen die niet of nauwelijks spreken.  
 
 
2.3  Gebruiksdoel en functie  
 
Met behulp van de toetsen Taal voor zml krijgt de leerkracht een indicatie van de taalvaardigheid van een 
leerling. Daarnaast is de uitgave bedoeld om voor verschillende leerdoelen uit de leerlijnen vast te stellen of 
een leerling deze beheerst. 
 
Kijken naar niveau 
De leerkracht neemt een toetsactiviteit af bij een leerling en observeert een leerling in de klas. Aan de hand 
van observatiepunten gaat de leerkracht na welke toetsdoelen de leerling wel en niet beheerst. 
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Het algemene niveau wordt bepaald door de totaalscore op de behaalde toetsdoelen te berekenen. 
De toetsen Taal voor zml zijn, in tegenstelling tot de standaardtoetsen van het Cito Volgsysteem primair 
onderwijs, geen normgerichte toetsen, maar criteriumgerichte toetsen. Vanwege de uiteenlopende niveaus 
binnen de populatie zml-leerlingen, is het weinig zinvol om vast te stellen hoe een leerling scoort ten 
opzichte van zijn leeftijdsgenoten of om een vaste norm te stellen over de groei die de leerling door zou 
moeten maken tussen twee toetsmomenten.  
Wel is het zinvol om per leerling te bepalen welk niveau nagestreefd kan worden. Met de toetsen kan de 
school vaststellen hoe ver een leerling is gevorderd in het realiseren van dit streefniveau.  
 
Kijken naar de specifieke leerdoelen en categorieën 
Doordat de toetsdoelen uit de toetsactiviteiten rechtstreeks zijn gekoppeld aan leerdoelen in de leerlijnen, 
kan de leerkracht vaststellen welke doelen de leerling wel en niet beheerst. En doordat de toetsuitslag om 
te zetten is naar een niveau op de zml-leerlijn en/of een globale ontwikkelingsleeftijd kan de leerkracht de 
toetsuitslag vertalen naar onderwijsaanbod. Aan de hand van het niveau dat de toets rapporteert, kan de 
leerkracht bepalen welke leerdoelen uit de (eigen) leerlijnen aan de leerling aangeboden kunnen worden.  
Een kenmerk van zml-leerlingen is dat zij zich op het gebied van taal vaak vertraagd of niet harmonieus 
ontwikkelen. Sommige onderdelen zullen zij op een hoger niveau beheersen dan andere onderdelen. 
Een leerling heeft bijvoorbeeld een voldoende woordenschat, maar veel moeite met het produceren van 
zinnen. Om de leerkracht aanknopingspunten te bieden bij het bepalen van de onderdelen van taal die 
extra aandacht behoeven is in het Computerprogramma LOVS een analysemogelijkheid ingebouwd. 
Daarmee kan een leerkracht analyseren op welke onderdelen van taal de leerling meer (of minder) fouten 
maakt dan op grond van zijn algemene niveau verwacht mag worden. Hierbij wordt gekeken naar 
taalproductie versus taalreceptie en naar mogelijke verschillen tussen taalvorm, taalinhoud en taalgebruik. 
In de handleiding is een overzicht opgenomen waarin staat aangegeven met welke doelen in de leerlijnen 
de toetsdoelen corresponderen. Op deze wijze kan een leerkracht per leerdoel vaststellen welke om extra 
aandacht vragen in het onderwijs. 
 
 
2.4  Meetpretentie  
 
De meetpretentie van de toetsen Taal voor zml is het vaststellen en volgen van de taalvaardigheid van 
leerlingen. Het taalonderwijs aan zml-leerlingen is erop gericht om leerlingen nu en later hun 
taalvaardigheden effectief te laten gebruiken. Het gaat in de eerste plaats om praktisch en effectief 
taalgebruik in alledaagse situaties. Daarbij staat het bevorderen van redzaamheid en zelfstandigheid 
centraal. Leerlingen moeten zich in die situaties verstaanbaar en begrijpelijk kunnen uitdrukken en ze 
moeten kunnen verstaan en begrijpen wat anderen willen meedelen.  
In de toetsen Taal voor zml voeren de leerlingen in opdrachten praktische handelingen uit, én worden zij in 
de klas geobserveerd door de leerkracht. Op die manier wordt in een zo natuurlijk mogelijke situatie de 
taalvaardigheid van de leerling vastgesteld en gevolgd.  
 
  
2.5   Toetsconstructie 
 
Omdat er nog geen toetsen voor zml-leerlingen beschikbaar waren, is in de ontwikkeling veel aandacht 
uitgegaan naar de inventarisatie van wensen en eisen van de scholen en het uitproberen van nieuwe 
toetsconcepten. In deze paragraaf staan de stappen beschreven die tijdens de toetsconstructie zijn 
doorlopen om tot de uitgave Toetsen Taal voor zml te komen. 
De stappen dienden verschillende doelen. De eerste stappen waren met name bedoeld ter oriëntatie. 
De gegevens uit de latere ontwikkelstappen zijn gebruikt ter onderbouwing van de validiteit en 
betrouwbaarheid. In onderstaand schema staat aangegeven wat het doel van de verschillende 
ontwikkelstappen was en waar in deze publicatie of de wetenschappelijke verantwoording de resultaten 
worden uitgewerkt. 
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Stap (Hoofd)doel Uitwerking in 
wetenschappelijke 
verantwoording2 

1.  Inventarisatie wensen en eisen Oriëntatie H2 

2.  Vaststellen toetsinhoud  en ontwikkelen 
toetsconcept 

Oriëntatie / validiteit H3 

3.  Eerste concepttoets uitwerken  en 
uitproberen 

Gebruiksvriendelijkheid  H2 

4.  Pilot op 13 scholen Gebruiksvriendelijkheid en oriëntatie op 
betrouwbaarheid (objectiviteit) en 
validiteit 

H2 

5.  Aanscherpen toetsinhoud en toetsvorm Gebruiksvriendelijkheid / validiteit H2 
H3 

6.  Ontwikkeling extra toetsactiviteiten en 
tweede pilot 

Gebruiksvriendelijkheid en oriëntatie op 
betrouwbaarheid (objectiviteit) en 
validiteit 

H2 

7.  Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en 
definitieve toetsactiviteiten vaststellen 

Betrouwbaarheid H5 

8.  Standaardsetting Validiteit 
Betrouwbaarheid (interne consistentie) 

H4 
H5 

9.  Analysemogelijkheden van de toets 
ontwikkelen 

Uitbreiden mogelijkheden 
toetsresultaten 

H4 

 
 
Stap 1: Inventarisatie wensen en eisen van zml-scholen 

Doel: Oriëntatie op toetsinhoud, toetsvorm en wensen met betrekking tot gebruik van toetsresultaten. 

Methode:  

1. Schriftelijke vragenlijst, verstuurd naar 50 scholen voor zml-onderwijs. De vragenlijst is verstuurd naar 

scholen die eerder aangegeven hadden interesse te hebben in toetsontwikkeling voor zml. Deze scholen 

waren verspreid over het hele land. De vragenlijst is door 35 professionals ingevuld, met name intern 

begeleiders, leerkrachten en directieleden. 

2 Diepte-interviews met vijf mensen, onder wie drie personen die in de vragenlijst aangaven meer informatie 

te willen geven en twee ontwikkelaars van materialen voor het zml-onderwijs. 

 
Met betrekking tot de toetsinhoud gaven scholen in de vragenlijst aan zowel behoefte aan toetsen op het 
gebied van taal als op het gebied van rekenen te hebben. Wat betreft rekenen werd aangegeven dat in het 
onderwijs vaak het onderdeel Getallen en bewerkingen wordt gescheiden van het onderdeel Meten, tijd en 
geld. In de toets zou dit dus ook twee aparte scores moeten opleveren.  
Wat betreft de toetsvorm gaven de respondenten aan dat pen-en-papiertoetsen onvoldoende zicht geven 
op wat de leerlingen in deze doelgroep werkelijk kunnen. De leerkrachten hebben bij dergelijke toetsen 
vaak het idee dat de leerlingen lager scoren dan ze werkelijk kunnen. Scholen gaven aan dat leerlingen in 
praktische en natuurlijke situaties waarin ze werken met concrete materialen, beter tot hun recht komen en 
veelal meer kunnen dan in een situatie waarin ze aan de hand van opgaven op papier moeten laten zien 
wat ze kunnen.  
 
  

                                                      
2
  Hoofdstukken 4 en 5 in nog te verschijnen wetenschappelijke verantwoording Taal voor zml-leerlingen. 
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Uit de vragenlijst bleek verder dat vrijwel alle scholen als eis hadden dat de toetsen gekoppeld moesten 
kunnen worden aan de zml-leerlijnen. De toetsinhoud moest aansluiten bij de leerlijnen, en de toets-
resultaten moesten makkelijk te vertalen zijn naar een niveau op de leerlijnen. 
Een extra aandachtspunt dat uit de vragenlijst naar voren kwam, is de weerstand die tegen toetsen is 
ontstaan. Zml-leerlingen kregen tot nu toe toetsen voorgelegd die niet voor hun niveau ontwikkeld zijn, en 
die veelal niet passen bij hun belevingswereld, omdat er geen passend aanbod voor hen was. Denk hierbij 
aan het afnemen van de toets Rekenen voor kleuters (2010) bij een leerling van 10 jaar oud. Daarnaast 
maken leerlingen vaak jaar in, jaar uit dezelfde toets. Toetsen bij zml-leerlingen wordt veelal geassocieerd 
met een faalervaring voor de leerlingen. Toetsen lieten tot nu toe vaak zien wat de leerling niet kan. 
Bij scholen bestaat de behoefte om met toetsen te laten zien wat de leerling wel kan. Hierbij gaven 
respondenten aan dat het belangrijk is kleine ontwikkelstappen in beeld te kunnen brengen. 
 
Er zijn diepte-interviews gehouden met zowel scholen als met ontwikkelaars (bijvoorbeeld van de leerlijnen) 
Deze interviews bevestigden de uitkomsten van de vragenlijsten dat een koppeling naar leerlijnen gewenst 
is, net als toetsen in praktische situaties. 
 
Kernpunten die zowel uit de vragenlijsten als de interviews naar voren kwamen waren het werken met 
concrete materialen, korte toetsen, koppeling naar CED-leerlijnen en toetsen in een meer natuurlijke 
situatie die aansluit bij de belevingswereld van leerlingen tussen de 4 en 12 jaar oud. 
 
Stap 2: Vaststellen toetsinhoud en ontwikkelen toetsconcept Taal op basis van toetsconcept Rekenen 

Doel: Vaststellen van vorm en inhoud van de toets enerzijds en zorgen voor gebruiksvriendelijkheid van de 

toetsen anderzijds. 

Methode: Twee bijeenkomsten met elke 10-12 scholen in twee regio’s. De scholen hebben zich vrijwillig 

aangemeld. Van elke school waren 1 tot 3 vertegenwoordigers aanwezig. Dit waren vooral IB’ers en 

(adjunct)directeuren, maar er waren ook enkele leerkrachten. In de bijeenkomst konden scholen halen 

(informatie over huidige toetsen) en brengen (meedenken over toetsontwikkeling zml). Het ‘brengen’ gebeurde 

op twee manieren. Allereerst door feedback te vragen op een door Cito ontwikkeld toetsconcept rekenen, ten 

tweede door scholen uit leerlijnen doelen te laten selecteren die relevant zijn om op te nemen in de toetsen. 

 
Op basis van de eisen die voortkwamen uit de vragenlijsten en interviews is door medewerkers van Cito 
eerst een toetsconcept voor rekenen ontwikkeld. Bij het plannen van het onderwijs in het vakgebied 
rekenen maken leerkrachten vaak onderscheid tussen het onderdeel Getallen en bewerkingen 
(o.a. hoeveelheidbegrippen herkennen en gebruiken) en het onderdeel Meten, tijd en geld (o.a. omgaan 
met tijd in alledaagse situaties en leren omgaan met geld en betaalmiddelen). In de toetsactiviteiten 
Rekenen zijn deze twee onderdelen dan ook apart uitgewerkt. In dit concept stonden praktische activiteiten 
waarin doelen uit de leerlijnen geobserveerd konden worden centraal.  
 
Toetsvorm: 
Om vast te stellen of een werkwijze met toetsactiviteiten haalbaar en wenselijk was, is het concept voor de 
toetsen Rekenen voorgelegd aan professionals afkomstig uit zml-scholen. Uit hun feedback kwam naar 
voren dat de praktische activiteiten de leerkracht niet te veel tijd mochten kosten, en dat ze voor de 
leerlingen niet langer dan 20 minuten mochten duren in verband met hun beperkte aandachtsspanne. 
Hiermee is in het vervolg van de uitwerking rekening gehouden.  
 
Toetsinhoud: 
Tegelijk met het voorleggen van het toetsconcept is deze professionals ook gevraagd hun ideeën over de 
toetsinhoud van zowel Taal als Rekenen weer te geven. Hierbij vormden de leerlijnen die door de 
aanwezigen gebruikt werden, de basis. De selectie van leerdoelen is tot stand gekomen op basis van twee 
bijeenkomsten met scholen. In totaal 35 aanwezigen gaven door middel van stickers in de leerlijnen aan 
welke leerdoelen volgens hen relevant zijn om te toetsen. In discussierondes werd vervolgens naar 
overeenstemming tussen de deelnemers gezocht.  
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Aan de hand van deze selectie is naderhand bekeken welke leerdoelen om te zetten zijn naar een objectief 
toetsdoel. Hierbij is ook gekeken of het leerdoel ‘efficiënt’ te toetsen is. Bepaalde leerdoelen zijn namelijk 
niet op vlotte wijze zonder te veel voorbereidingen van de leerkracht in een toetssituatie te observeren. 
Denk bijvoorbeeld aan het doel uit de leerlijn met betrekking tot een gesprek voeren met een ander: ‘Houdt 
zich staande in een gesprek met een onbekende, waarbij informatie uitgewisseld wordt (bijvoorbeeld bij de 
huisarts of aan een loket)’.  
Globaal kwam naar voren dat leerkrachten mede op basis van de toets een antwoord willen op de vraag: 
In hoeverre kan een leerling duidelijk maken wat hij wil en begrijpt hij wat ik zeg? 
 
Stap 3: Eerste concepttoets Taal uitwerken en uitproberen 

Doel: Gebruikersgemak vaststellen en verbeteren, vaststellen of het mogelijk is om objectief en nauwkeurig te 

observeren aan de hand van een toetsactiviteit. 

Methode: Voorleggen van de activiteiten aan drie leerkrachten die zich vrijwillig hadden aangemeld. 

Uitproberen toetsactiviteit door Cito-medewerkers op twee scholen. Op elke school is de activiteit bij twee 

groepjes van drie leerlingen uitgevoerd. De leerlingen werden door de leerkracht geselecteerd op basis van hun 

niveau.  

 
Met de vastgestelde leerdoelen voor het onderdeel Getallen en bewerkingen is het concept door 
toetsdeskundigen van Cito uitgewerkt tot een toetsactiviteit op niveau A (grofweg niveau 1 tot en met 4 op 
de zml-leerlijnen), waarbij de leerdoelen werden omgezet naar toetsdoelen. Een toelichting met betrekking 
tot de indeling in niveau A, B en C staat in hoofdstuk 3. 
  
De conceptversie van de toetsactiviteit is voorgelegd aan enkele leerkrachten uit het zml-onderwijs om 
feedback van de toekomstige gebruiker te krijgen. Hun feedback betrof met name creatieve tips om het 
doelgedrag in de observatiepunten nog speelser uit te lokken. Op basis hiervan is de activiteit bijgesteld.  
Medewerkers van Cito hebben het toetsonderdeel Getallen en bewerkingen op niveau A afgenomen op 
twee verschillende scholen. Doel van deze afname was allereerst om vast te stellen of het mogelijk is om 
de toetsactiviteit uit te voeren en tegelijk te observeren. Een tweede doel was om de reacties van de 
leerlingen op de toets in beeld te brengen.  
Uit de toetsafname werd duidelijk dat een gestandaardiseerde afname bij (sommige) leerlingen uit de 
doelgroep vrijwel onmogelijk is. Leerlingen gingen naar aanleiding van een toetsopdracht soms eindeloos 
door. Zo bleef een leerling toen hij op gang was om hoeveelheden te tellen, alles om zich heen tellen. 
Ook werd duidelijk dat een standaardinstructie niet voor alle leerlingen duidelijk genoeg was, terwijl met een 
kleine aanpassing, bijvoorbeeld door een vergelijkbare opdracht voor te doen, de leerling in staat bleek het 
doelgedrag te vertonen. Om aan dit soort problemen tegemoet te komen zijn instructies in de handleiding 
opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot toegestane aanpassingen. 
 
De ervaringen met het eerste concept voor de toetsactiviteiten Rekenen voor zml en de feedback van 
scholen op dit concept zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het eerste concept voor Taal. 
Toetsdeskundigen van Cito hebben één toetsactiviteit uitgewerkt rondom het thema ‘Tafel dekken’. 
Daarnaast hebben ze een format voor het uitwerken van een toetsactiviteit opgesteld. Vier leerkrachten van 
drie zml-scholen werkten in duo’s aan de invulling van een format voor een toetsactiviteit rondom een ander 
thema. Deze drie concepten, waarin per toetsactiviteit soms verschillende toetsdoelen waren opgenomen, 
zijn afgenomen bij meerdere groepjes leerlingen op verschillende scholen voor zml-onderwijs.  
Doel van deze afname was allereerst om vast te stellen of het haalbaar is om de toetsactiviteit uit te voeren 
en tegelijkertijd de leerling te observeren. Een tweede doel was om de reacties van de leerlingen op de 
toetsactiviteit in beeld te brengen. De reacties van de deelnemende scholen waren positief. Dit was een 
bevestiging dat de toetsvorm bij de leerlingen past. Variatie binnen een toets maakt dat leerlingen langere 
tijd hun aandacht vast kunnen houden. 
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Stap 4: Pilot op 13 scholen 

Doel: Verkennen van betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen. Verder verbeteren van het gebruikers-

gemak. Het doel was om vast te stellen of de observatiepunten objectief genoeg geformuleerd zijn, of de 

activiteit uitvoerbaar is, of de aandachtsspanne van de leerlingen toereikend is om de toets af te kunnen maken 

en of de toetsuitslag past bij het beeld dat de leerkracht van de leerling heeft. 

Methode: Pilot op 13 scholen, verspreid over het hele land. Aan de hand van de resultaten op de toets, een 

schriftelijke vragenlijst, (telefonische) interviews met alle scholen en observaties op 3 scholen is verkend of het 

niveau dat de toets rapporteert, past bij het beeld dat de leerkracht van leerlingen heeft en of de werkwijze van 

toetsen haalbaar is. 

 
De aangepaste toetsen zijn tijdens een tweede pilot uitgeprobeerd op 13 scholen, in totaal bij circa 
40 leerlingen. Het doel van deze afname was om vast te stellen of de observatiepunten objectief genoeg 
geformuleerd zijn, of de activiteit uitvoerbaar is, of de aandachtsspanne van de leerlingen toereikend is om 
de toets af te kunnen maken en of de toetsuitslag past bij het beeld dat de leerkracht van de leerling heeft. 
Daarvoor werd de leerkracht gevraagd vooraf in te schatten op welk niveau op de leerlijn de leerling 
functioneert.  
Op basis van de verdeling van de observatiedoelen over de niveaus van de leerlijn is een omzettingstabel 
opgesteld om het aantal behaalde observatiepunten om te zetten naar een niveau op de leerlijn. 
Elke school kreeg een evaluatieformulier om de ervaringen met de toetsafname aan te kunnen geven. 
Ook zijn drie scholen bezocht door een medewerker van Cito om een toetsafname te kunnen observeren 
en een gesprek met de leerkracht/IB’er te voeren. De 12 scholen die niet bezocht zijn, zijn na de 
toetsafname gebeld om hun ervaringen met de toets te bespreken. 
 
Uit deze pilot kwam naar voren dat de manier van werken met toetsactiviteiten aansluit bij de wensen van 
de scholen. De leerlingen vonden het leuk om mee te doen aan de toetsactiviteit. De inschatting van de 
leerkracht van het niveau van de leerling kwam in het grootste deel van de gevallen overeen met het niveau 
op de leerlijn dat de tabel aangaf.  
Een belangrijk aandachtspunt was dat een aantal doelen uit de leerlijn lastig zijn om uit te lokken in een 
toetssituatie. Deze doelen komen vaak voor in de dagelijkse lessituatie en zouden dus beter geschikt zijn 
om te observeren. Een voorbeeld daarvan is het doel ‘de leerling reageert bij komen en gaan’. Ook gaven 
leerkrachten aan dat aanpassingen aan het toets- en registratiemateriaal wenselijk waren om het beter 
hanteerbaar te maken. Dat komt het uitvoeren, observeren en scoren ten goede. Bovendien bleek dat 
leerkrachten het lastig vonden dat de toetsdoelen verspreid waren over verschillende toetsen: het toetsen 
zou daardoor te veel tijd kosten. Ook hadden de leerkrachten behoefte aan meer specifieke aanwijzingen 
voor zowel het afnemen (welke aanpassingen aan de toets mag ik doen?) als het scoren van de 
toetsactiviteiten. Ze meenden dat het toetsen in groepjes tot imitatie leidde, met name bij de toetsopgaven 
waarbij een leerling taal moet produceren. De toetsactiviteiten duurden in sommige gevallen wat te lang, de 
maximumtijd is volgens scholen 15-20 minuten. 
De deelnemende scholen kregen na afloop van de proefafname per leerling een kort verslag. Daarin werd 
op doelniveau verslag gedaan van de vaardigheden van de leerlingen. De scholen gaven aan dat dit hen 
houvast gaf bij het vaststellen van hun onderwijsaanbod. De toets bracht verschillen tussen leerlingen 
duidelijk aan het licht. 
 
Stap 5: Aanscherpen toetsinhoud en toetsvorm  

Doel: Verbeteren validiteit van de toetsen en het gebruikersgemak.  

Methode: Literatuuronderzoek en verwerken feedback van de pilot. 

 
Op basis van de gegevens van de pilot zijn de geselecteerde doelen nogmaals kritisch bekeken. 
Per kerndoel en de specificaties daarvan is in het licht van de ervaringen van de pilot bekeken of het 
toetsbaar was. Tijdens dit proces bleek dat een combinatie van het uitlokken van specifieke taaluitingen 
tijdens een toetsactiviteit en een observatie van de leerling in een klassensituatie (bijvoorbeeld een 
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kringgesprek) het mogelijk maakt om de taalvaardigheid beter in kaart te brengen. 
Daarom is daarna per specificatie bekeken in welke vorm die het best toetsbaar is: in een toetsactiviteit, of 
door observatie tijdens bijvoorbeeld een kringgesprek. De specificaties die onder kerndoel 1, 2 en 6 
genoemd worden, kunnen doorgaans in de vorm van een toetsactiviteit getoetst worden. De specificaties 
die onder kerndoel 3 en een deel van de tussendoelen van kerndoel 2 vallen, kunnen beter geëvalueerd 
worden tijdens een observatie in de klas. 
Vervolgens is bekeken welke doelen uit de zml-leerlijnen toetsbaar zijn; dat is op dezelfde wijze in kaart is 
gebracht als bij de specificaties van de kerndoelen. Ten slotte zijn de toetsbare kern- en tussendoelen 
gekoppeld aan de toetsbare doelen uit de zml-leerlijnen, en is de definitieve toetsvorm vastgesteld. In 
tabel 1 staat hiervan een schematisch voorbeeld. 
 
 
Tabel 1  Voorbeeld koppeling toetsbare kern- en tussendoelen aan toetsbare doelen uit de CED-

leerlijnen en de toetsvorm (deel van de uitwerking) 
 

Kerndoel 2 De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken. 

Specificatie kerndoel Voorbeeld tussendoel Doel zml-leerlijn
Mondelinge Taal 

Toetsvorm 
 

2.1 Ze leren taal begrijpen 
in vormen als woorden, 
zinnen, opmerkingen, 
mededelingen en 
verhalen (luisteren en 
begrijpen). 

Begrijpen van 
meerwoordzinnen 

2.1.2 Begrijpt driewoordzinnen 
2.1.3 Begrijpt vijfwoordzinnen 
Et cetera 

Toetsactiviteit 
 

Kerndoel 3 De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties. 

Specificatie kerndoel Voorbeeld tussendoel Doel zml-leerlijn
Mondelinge Taal 

Toetsvorm 
 

3.3 Ze leren gespreks-
regels hanteren. 
 

Zich bij een gesprek 
voldoende houden aan de 
regels: (oog) contact, 
luisterhouding, 
beurtgedrag 
 

3.3.6 Blijft bij het onderwerp van 
het gesprek 
3.3.10 Rondt eerst het oude 
onderwerp af voordat hij een 
nieuw onderwerp aansnijdt (niet 
van de hak op de tak springen) 
Et cetera 

Observatie 
 

 
 
Op deze wijze is een aantal doelen uit de CED-leerlijn geselecteerd. De doelen zijn vervolgens ingedeeld in 
drie niveaus: niveau A correspondeert met niveau 1 tot en met 4 op de leerlijn, niveau B correspondeert 
met niveau 5 tot en met 8 en niveau C correspondeert globaal met niveau 9 tot en met 12. 
Deze selectiemethode leidde tot een te groot aantal toetsbare doelen. Het is niet haalbaar om al deze 
doelen te toetsen, omdat een toets dan veel te lang zou duren. Om die reden zijn die doelen, waarvan 
leerkrachten en intern begeleiders van zml-scholen aangegeven hebben dat zij deze zinvol vonden om te 
toetsen, in ieder geval geselecteerd. Vervolgens is op basis van literatuur omtrent de taalontwikkeling een 
verdere selectie gemaakt van de doelen om hiaten op te vullen. Hier gaan we nu nader op in. 
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Selectie toetsdoelen op basis van literatuur 

Bij het beschrijven van de taalvaardigheid van een leerling wordt in de onderwijspraktijk vaak een 
onderscheid gemaakt tussen de taal die een leerling uit (ook wel taalproductie, expressieve taal of actieve 
taal genoemd) en de taal die een leerling begrijpt (ook wel taalbegrip, receptieve taal of passieve taal 
genoemd). Een leerling zal altijd meer begrijpen dan dat hij kan produceren (Schaerlaekens, 2008). 
Bloom en Lahey (1978) onderscheiden verder binnen de taalvaardigheden drie aspecten van taalgedrag, 
namelijk taalvorm, taalinhoud en taalgebruik.  
Onder taalvorm wordt de grammatica van een taal verstaan, dat wil zeggen de wijze waarop klanken, 
woorden en zinnen worden gevormd. Het zijn de grammaticaregels met betrekking tot fonologie (klankleer), 
morfologie (woordvorming) en syntaxis (zinsleer). Op de fonologie gaan we hier verder niet in, omdat het 
waarnemen en produceren van spraakklanken geen onderdeel vormt van de toetsen Taal voor zml. We 
illustreren de overige begrippen aan de hand van voorbeelden. 
Bij woordvorming gaat het om het verbuigen en vervoegen van woorden, en het begrijpen van de betekenis 
van deze verbuigingen en vervoegingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (het vormen van) meervoud en 
verkleinwoorden, en het vervoegen van werkwoorden. 
Op zinsniveau onderscheiden we het vormen van zinnen en het begrijpen van verschillende zinsstructuren. 
Bij het begrijpen van verschillende zinsstructuren is het logisch dat de actief geformuleerde zin “De rode 
auto volgt de bus” makkelijker te begrijpen is dan de passief geformuleerde zin “De bus wordt gevolgd door 
de rode auto”. 
 
Het tweede aspect, taalinhoud, heeft betrekking op onder meer woordenschat en het begrijpen en 
produceren van verhalen. In het kader van de toetsen Taal gaan we alleen nader in op woordenschat, het 
belangrijkste onderdeel van taalinhoud (Van den Dungen, 2008). 
Onder woordenschat verstaan we het aantal woorden en de soort woorden die een leerling begrijpt en 
gebruikt. De woordenschat speelt een belangrijke rol bij het begrijpen en produceren van taal. Basale 
woordkennis is nodig om te kunnen communiceren met andere leerlingen en met de leerkracht en om aan 
de onderwijsactiviteiten te kunnen meedoen (Kienstra, 2003). 
 
Taalgebruik, het derde aspect, wil zeggen: hoe zet de leerling taal in zijn dagelijks leven in? Daaronder 
vallen onder meer het begrijpen en gebruiken van communicatieve functies en conversatieregels. Onder 
het gebruiken van communicatieve functies wordt het preverbaal of verbaal uitdrukken van een intentie of 
bedoeling verstaan (Van den Dungen, 2008). Deze intenties kunnen een sociale functie hebben (het leggen 
en onderhouden van sociale contacten, bijvoorbeeld groeten), een controlefunctie (het onder controle 
houden van het tegenwoordige of toekomstige gedrag van één of meer van de deelnemers aan de 
interactie, bijvoorbeeld door regels op te stellen ‘Eerst ik, dan jij’), een representatiefunctie (het vragen en 
geven van informatie, bijvoorbeeld ‘Hé, een vliegtuig!’), een regulatiefunctie (het regelen van de interactie, 
bijvoorbeeld door om herhaling te vragen: ‘Wat zei je?’) en een expressiefunctie (het uitdrukken van 
spontane gevoelens, bijvoorbeeld ‘Ik ben boos!’). Deze hoofdcategorieën worden eerst heel eenvoudig, 
soms zelfs nog zonder echte woorden uitgedrukt. Echter, ze kunnen ook met symbolische gebaren of 
visuele symbolen uitgedrukt worden. Naarmate het talige niveau van een kind hoger wordt, kan het zijn 
bedoelingen genuanceerder uitdrukken (Van den Dungen, 1998; Van den Dungen & Den Boon, 2001). 
Conversatie- en interactievaardigheden zijn alle vaardigheden die de cohesie, dat wil zeggen de 
samenhang van uitingen, in een gesprek bevorderen (McLaughlin, 1998). Het gaat om onder andere het 
maken van oogcontact, de vaardigheid om rekening te houden met de voorkennis van de luisteraar, 
beurtwisseling en het initiëren en handhaven van een gespreksonderwerp (Van den Dungen & Verboog, 
1998; Van den Dungen, 2008). Voor een vlotte taalontwikkeling is het nodig dat kinderen zelf actief 
meedoen aan gesprekken, en dat ze in die gesprekken uitgebreid en op eigen initiatief kunnen praten 
(Damhuis, De Blauw & Brandenburg, 2005). 
 
Taalontwikkeling omvat de ontwikkeling van taalvorm, taalinhoud en taalgebruik. Taalvaardigheid wordt 
door Lahey (1988) gedefinieerd als de integratie van deze taalaspecten. Een overzicht van de aspecten van 
taalgedrag die getoetst worden in de toetsen Taal voor zml is weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2   Aspecten van taalgedrag* die in de toetsen Taal voor zml getoetst worden. 
 

 Receptie Productie
 

Vorm – Begrijpen van zinnen – Productie van woordvormen 
– Productie van zinnen 

Inhoud – Receptieve woordenschat – Productieve woordenschat 
 

Gebruik  – Taal gebruiken voor communicatieve functies 
– Conversatievaardigheden gebruiken 

* gebaseerd op Bloom & Lahey (1978) en Van den Dungen & Verboog (1998). 

 
De meest relevante en best toetsbare doelen uit de zml-leerlijn Mondelinge Taal van de CED-Groep zijn 
gekoppeld aan de aspecten van taalgedrag die in het schema van tabel 2 zijn opgenomen. Daarbij komt 
een moeilijkere variant van een doel van niveau A (niveau 1 tot 4 op de leerlijn) terug in niveau B (niveau 5 
tot 8 op de leerlijn) en niveau C (globaal niveau 9 tot 12 op de leerlijn). Wanneer dit niet mogelijk was, werd 
op basis van de literatuur een doel toegevoegd. 
 
Voorbeeld: 
In de toetsen voor niveau A, B en C zaten aanvankelijk twee toetsdoelen bij niveau A en één bij niveau B 
en C op het gebied van de productie van zinnen. Daarom is bij niveau B het toetsdoel ‘De leerling 
produceert nevenschikkingen door middel van ‘en’’ toegevoegd, en bij niveau C het toetsdoel ‘De leerling 
produceert passieve zinnen’. Elk niveau bevat nu twee toetsdoelen op het gebied van de productie van 
zinnen. 
 
Na het vaststellen van de toetsinhoud zijn naar aanleiding van de toetsdoelen de toetsopgaven 
geconstrueerd. Een compleet overzicht van de geselecteerde toetsdoelen staat in een bijlage van 
handleiding.  
 
Op het gebied van de toetsvorm was al besloten dat de toets opgesplitst zou worden in twee delen: een 
toetsactiviteit waarin specifieke taaluitingen uitgelokt werden, en een observatie in de klas (bijvoorbeeld een 
kringgesprek). Deze splitsing is verwerkt binnen één thema, namelijk ‘Op de boerderij’. Daar zijn de 
instructies voor de leerkracht uitgebreider beschreven dan in de vorige conceptversie, maar wel beperkt tot 
één A4-tje. Sommige toetsonderdelen zijn nader toegelicht om de leerkracht meer houvast te bieden bij de 
toetsafname en de standaardisatie van een toetsafname te bevorderen. Bovendien werd een tekenaar 
ingeschakeld om een praatplaat en kleinere afbeeldingen te tekenen voor het onderdeel productieve en 
receptieve woordenschat. Ook dat komt de standaardisatie ten goede. De tekenaar werd gevraagd om 
strakke, eenvoudige zwart-wittekeningen te maken die aantrekkelijk zouden zijn voor leerlingen van vier tot 
twaalf jaar. Ten slotte is de lay-out van het toetsmateriaal voor de leerkracht verbeterd. Daardoor zijn ten 
eerste voor een toetsafname minder verschillende papieren nodig, en ten tweede is per leerling 
aangegeven welke opdracht gegeven moet worden. De volgorde van de opdrachten verschilt per leerling. 
 
Stap 6: Tweede concepttoets Taal uitproberen en uitwerken verschillende niveaus en parallelversies  

Doel: Evalueren van aanpassingen in de tweede concepttoets en ontwikkeling parallelversies. 

Methode: Afname toetsen bij een groepje leerlingen op drie verschillende scholen. Eén van de scholen is 

bezocht tijdens de afname. Met de andere scholen is een telefonisch diepte-interview gehouden. Een paar 

leerkrachten hebben de tweede conceptversie doorgelezen, en verbeterpunten benoemd tijdens een 

telefoongesprek met een medewerker van Cito. 
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Het tweede concept van de toets voor niveau A is opnieuw voorgelegd aan een paar leerkrachten. Het doel 
was om vast te stellen of de activiteiten praktisch uitvoerbaar zijn en of de toetsopgaven en observatie-
punten objectief genoeg geformuleerd zijn. Zij hebben meegelezen en commentaar geleverd. Ook is deze 
versie op kleine schaal afgenomen (door een logopedist, een leerkracht en een ambulant begeleider) op 
drie scholen bij één tot drie leerlingen. Op één van die scholen heeft een medewerker van Cito de afname 
bijgewoond. Door middel van een (telefonisch) diepte-interview werden de ervaringen met dit tweede 
concept in kaart gebracht. Men bracht naar voren dat de werkbaarheid met de verschillende toets-
materialen verbeterd was. Wel kwam er opnieuw commentaar op het afnemen van de toets met een 
groepje leerlingen in verband met mogelijke imitatie. Ook werden er opnieuw verbeteringen voor de lay-out 
genoemd. Naar aanleiding van de tweede pilot is besloten de instructies in de toets scherper en minder 
flexibel te formuleren. Leerkrachten konden nog te veel eigen invulling aan de manier van instrueren geven. 
Daarom is besloten om de leerkracht de instructies en vraagstellingen letterlijk te laten voorlezen.  
Een deel van de verbetersuggesties is verwerkt in de toets voor niveau A. Vervolgens zijn de toetsen voor 
niveau B en C ontwikkeld.  
Voor leerlingen die langzaam vooruit gaan en dus meerdere malen een toets op hetzelfde niveau moeten 
maken, zijn parallelversies ontwikkeld. Deze toetsen bevatte dezelfde toetsdoelen en toetsvormen, alleen in 
een andere context. Per niveau is een parallelversie met het thema ‘In de keuken’ ontwikkeld.  
 
Stap 7: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vaststellen 

Doel: Vaststellen interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Methode: Aan een groep leerkrachten en IB’ers uit het zml filmopnames van de toetsafname voorleggen en hen 

de resultaten laten scoren. Met deze gegevens de overeenstemming in het oordeel van de leerkrachten 

vaststellen. 

 
Met de input uit de verschillende pilots en gesprekken met leerkrachten was per niveau een definitieve 
versie van de toetsactiviteiten beschikbaar. Volgens de geraadpleegde scholen waren de observatiepunten 
voldoende duidelijk geformuleerd en de opdrachten om het doelgedrag uit te lokken haalbaar. Deze versie 
van de toetsen werd gebruikt om de beoordelaarsovereenstemming vast te stellen.  
Doorgaans wordt voor het bepalen van de beoordelaarsovereenstemming het toetsmateriaal bij een grote 
groep leerlingen afgenomen. Vervolgens beoordeelt een beperkt aantal beoordelaars hun werk. In dit geval 
is dat anders georganiseerd. Gezien de beperkte omvang van de doelgroep zml-leerlingen, en aangezien 
een groot deel van hen snel verstoord wordt bij het maken van filmopnames, hebben we ervoor gekozen 
om een grote groep beoordelaars een kleiner aantal leerlingen te laten beoordelen. Hiertoe zijn van enkele 
leerlingen filmopnames gemaakt tijdens het uitvoeren van de toetsactiviteit. Deze filmopnames zijn door de 
groep beoordelaars geobserveerd aan de hand van het toetsformulier dat bij de betreffende toetsactiviteit 
hoort. Om de betrouwbaarheid van de toetsen vast te stellen is nagegaan in welke mate leerkrachten en 
intern begeleiders met elkaar overeenstemmen in hun beoordeling van leerlingen die de toetsactiviteiten 
uitvoeren. De gevolgde procedure en resultaten worden toegelicht in hoofdstuk 5 van de wetenschappelijke 
verantwoording. Aan de hand van de resultaten van de bijeenkomst over de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn enkele opgaven uit de toetsen verwijderd. Daarna zijn de definitieve 
toetsactiviteiten vastgesteld. 
 
Stap 8: Standaardsetting  

Doel: Validiteit van de toetsen vaststellen (koppeling toetsresultaten aan niveau op de leerlijnen) en interne 

consistentie van de toetsen in kaart brengen. 

Methode: Aan een groep leerkrachten, IB’ers en experts/ontwikkelaars vanuit het zml al het toetsmateriaal 

voorleggen. Voor elk niveau op de leerlijn hebben zij bij elk doel aangegeven in hoeverre leerlingen dit konden 

halen. 
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Bij toetsen voor het reguliere onderwijs komen normen tot stand door de toetsen af te nemen bij grote 
groepen leerlingen. Dan wordt bijvoorbeeld een gemiddelde berekend zodat een leerkracht kan zien of een 
leerling op, boven of beneden het gemiddelde scoort. 
Omdat het niveau van zml-leerlingen zo uiteenloopt, is het weinig zinvol om voor hen een gemiddelde te 
berekenen of uitspraken te doen over of een leerling tot de beste 25% van de zml-leerlingen behoort. Bij de 
ene 10-jarige zml-er zijn we immers tevreden wanneer hij functioneert op niveau 2 van de leerlijn, bij een 
ander streven we naar niveau 6. Doordat de kerndoelen voor zml-leerlingen afwijken van de reguliere 
kerndoelen is vergelijking met reguliere leerlingen eveneens weinig zinvol. De leerkracht beoordeelt per 
leerling of hij tevreden is met het toetsresultaat.  
Om toch te bepalen hoeveel toetsdoelen een zml-leerling moet beheersen om te kunnen spreken van een 
bepaald niveau, is een standaardsettingsprocedure uitgevoerd. Hierbij wordt de toetsscore (op basis van 
het aantal behaalde toetsdoelen) gekoppeld aan een niveau op de leerlijn en kan een school zelf per 
leerling vaststellen wanneer de resultaten conform verwachting zijn. 
In een bijeenkomst is in groepen van 14 experts per toetsonderdeel voor elk niveau op de leerlijn 
vastgesteld welke toetsdoelen de zml-leerlingen van dat niveau wel en niet zouden moeten beheersen. 
Doel van deze bijeenkomst was om de toetsscore op inhoudelijke gronden te koppelen aan het oordeel van 
betrokkenen op de scholen.  
 
Stap 9: Analysemogelijkheden van de toets  

Doel: optimaliseren van het gebruik van de toetsresultaten.  

Methode: statistische en inhoudelijke gegevens bij de opgaven in de toetsactiviteiten verzamelen om tot goede 

analyses te komen. 

 
Niet alleen kan de leerkracht met de toetsen Taal voor zml de toetsscore bepalen en een niveau op de 
leerlijn vaststellen. Ook hebben we analysemogelijkheden ontwikkeld. Zo kan de leerkracht de 
toetsresultaten op doelniveau analyseren door vast te stellen welke toetsdoelen de leerling wel en nog niet 
beheerst. In de handleiding staat aangegeven tot welke niveaus van de leerlijn de verschillende toetsdoelen 
behoren. Als de gegevens digitaal verwerkt worden, berekent de computer de toetsscore en kan de 
computer deze omzetten naar een niveau op de leerlijn.  
 
Het Computerprogramma LOVS biedt mogelijkheden om de resultaten op categorieniveau nader te 
bestuderen. Per leerling kan opgevraagd worden of hij op de onderdelen taalreceptie en taalproductie 
boven of onder verwachting scoort. Deze informatie kan ook opgevraagd worden voor de onderdelen 
taalvorm, taalinhoud en taalgebruik.  
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3  Beschrijving van de toets 
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de opbouw en structuur van de toetsen Taal voor zml. Tevens komen de 
afname van de toetsen en mogelijkheden tot rapportage aan de orde (paragraaf 3.1). Vervolgens wordt de 
inhoud van de toetsen beschreven in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 wordt de procedure van toetsdoelen 
selecteren toegelicht en verantwoord.  
Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op de inhoudsverantwoording in de handleiding bij de uitgave 
toetsen Taal voor zml.  
 
 
3.1  Opbouw, structuur en afname van de toetsen en rapportage 
 
In figuur 2 staat een voorbeeld van een gedeelte van een toetsactiviteit en van een observatie. 
De begrippen die in deze paragraaf beschreven worden, worden in dit voorbeeld toegelicht aan de hand 
van concrete inhouden van de toetsactiviteit.  
 
Opbouw en structuur 
Om tegemoet te komen aan de wens van de scholen om te toetsen in een natuurlijke situatie, wordt in de 
toetsen Taal voor zml de vaardigheid van de leerlingen getoetst aan de hand van toetsactiviteiten én met 
observaties. Bij de uitvoering van de toetsactiviteit lokt de leerkracht met behulp van afbeeldingen en 
concrete materialen bepaalde taalvaardigheden uit. Deze toetsafname vindt individueel plaats, zodat 
leerlingen elkaar met name bij productieve toetsonderdelen niet imiteren. Bij de observatie in de klas 
observeert de leerkracht bepaalde taalgedragingen aan de hand van een observatielijst, bijvoorbeeld 
tijdens een kringgesprek. Bij deze afname kunnen indien gewenst meerdere leerlingen die ongeveer 
hetzelfde taalniveau hebben tegelijkertijd worden geobserveerd. De toetsactiviteit en de observatie samen 
geven informatie over de taalvaardigheid van een leerling.  
Het beoordelen van de vaardigheden gebeurt aan de hand van een toetsformulier en een observatie-
formulier, waarop toelichtingen zijn opgenomen bij welk gedrag van een leerling een toetsopgave (bij een 
toetsactiviteit) of een toetsdoel (bij een observatie in de klas) behaald is.  
De toetsactiviteit neemt de leerkracht of IB’er af in een één-op-één situatie met een leerling. 
Het observatieformulier nodigt uit om een klein groepje leerlingen met een vergelijkbaar niveau te 
observeren. Daarom staan op het observatieformulier steeds drie kolommen per observatiedoel.  
 
De toetsen moeten meerdere niveaus bestrijken, maar ook voor alle leerlingen zowel opgaven bevatten die 
zij goed beheersen als opgaven die hen uitdagen. Om deze balans te vinden, zijn de toetsactiviteiten 
onderverdeeld in drie niveaus (A, B en C) die elk verschillende niveaus uit de leerlijnen (1-12) omvatten. 
Deze indeling sluit aan bij de grove indeling die scholen veelal zelf hanteren.  
 Niveau A is geschikt voor leerlingen die functioneren op niveau 1 tot en met 4 op de leerlijnen. 

Dit niveau sluit aan bij leerlingen die werken op peuterniveau of beginnen met werken op kleuterniveau.  
 Niveau B is geschikt voor leerlingen die functioneren op niveau 5 tot en met 8 op de leerlijnen. Dit zijn 

leerlingen die werken op kleuterniveau of een start maken met de stof van groep 3 in het reguliere 
basisonderwijs. 

 Niveau C is bedoeld voor de hoogste niveaus binnen het zml-onderwijs. Deze leerlingen werken op 
niveau groep 3 of beginnen met werken op niveau groep 4.  

 
De toetsen sluiten op elkaar aan qua niveau. Dit biedt een leerkracht de mogelijkheid om een leerling een 
toetsactiviteit van een hoger of lager niveau voor te leggen en zo het niveau van de leerling goed in kaart te 
brengen. Bijvoorbeeld: Wanneer het niveau van de toets te laag was ingeschat, en de leerling bijna alles 
goed heeft, kan de leerkracht alsnog een toets van een hoger niveau voorleggen en zo een betrouwbaar 
resultaat meten. In de handleiding staat beschreven bij welke toetsuitslagen de leerkracht een andere toets 
moet afnemen. 



Figuur 2  Voorbeeeld toetsformuulier toetsacti
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iviteit en obseervatieformuliier observatiee in de klas 
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Van zowel toets A, B als C zijn twee varianten ontwikkeld, over twee verschillende thema’s: ‘Op de 
boerderij’ en ‘In de keuken’. In beide varianten van hetzelfde niveau zijn de toetsdoelen identiek, alleen zijn 
ze geformuleerd binnen een andere context. De varianten zijn dus naast elkaar te gebruiken. Dit biedt de 
leerkracht de mogelijkheid om meer aan te sluiten bij de interesses en behoeften van de leerlingen. 
In tabel 3 staat een overzicht van de beschikbare toetsen Taal voor zml. 
 
 
Tabel 3  Overzicht van de toetsen Taal voor zml 
 

Niveau Variant Globaal niveau op de 

leerlijn 

Aantal toetsopgaven/ 

observatiepunten 

A Variant ‘Op de boerderij’ 

Variant ‘In de keuken’ 

1 – 4 41 

B Variant ‘Op de boerderij’ 

Variant ‘In de keuken’ 

5 – 8 44 

C Variant ‘Op de boerderij’ 

Variant ‘In de keuken’ 

9 – 12  44 

 
 
Het uitvoeren van de toetsactiviteiten en het observeren in de klas 
De leerkracht neemt de toetsactiviteit bij elke leerling individueel af, omdat het risico op imitatie bij de 
productieve opdrachten (waarbij de leerling iets moet zeggen) erg groot is als de toets in groepjes wordt 
afgenomen. De observatie in de klas daarentegen kan voor één tot drie leerlingen tegelijk plaatsvinden. 
Tijdens deze observatie observeert de leerkracht met name doelen die zijn gericht op taalgebruik. 
Het taalgebruik, ofwel de manier waarop een leerling taal inzet in het dagelijks leven, zal een leerling niet 
snel imiteren. Ten eerste zal een leerling tijdens de observatie in de klas niet zo snel in de gaten hebben 
dat hij geobserveerd wordt. Ten tweede zal een leerling geen of weinig zicht hebben op wat er precies 
geobserveerd wordt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het benoemen van afbeeldingen.  
 
Voor het uitvoeren van de toetsactiviteiten is onder andere toetsmateriaal nodig en de leerkracht moet zich 
voorbereiden op de inhoud van de opdrachten. In de handleiding zijn daarvoor instructies opgenomen. 
Bij de uitvoering van de toetsactiviteit maakt de leerkracht gebruik van het toetsformulier en het toetsboek. 
Op het toetsformulier staan allereerst het toetsonderdeel en de aspecten van taalgedrag beschreven die 
getoetst worden. Op die manier heeft de leerkracht duidelijk voor ogen waar hij bij de scoring op moet 
letten. Vervolgens staat op het formulier de letterlijke instructie die de leerkracht geeft, en verwijzingen naar 
het toetsboek of de materialen die daar eventueel bij nodig zijn. Het toetsboek vormt de leidraad bij het 
afnemen van de toetsactiviteit. In het toetsboek wordt de instructie voor de leerling, één of twee voorbeeld-
opgaven en het doelgedrag zo concreet mogelijk omschreven. Daarna volgen de opdrachten die de leerling 
moet uitvoeren, met de letterlijke instructie van de leerkracht en aanwijzingen voor de materialen die daar 
eventueel bij nodig zijn. Direct achter elke opdracht scoort de leerkracht op het toetsformulier of de 
betreffende opgave wel of niet behaald is. In figuur 2 staat een gedeelte van een toetsformulier 
weergegeven.  
Op de toetsformulieren is ruimte voor opmerkingen opgenomen. In de handleiding wordt geadviseerd hierin 
aantekeningen te maken over de omstandigheden van de toetsafname en de eventuele foute antwoorden 
van de leerling. 
Voor de toetsactiviteiten geldt geen voorgeschreven tijd. Wel staan in de handleiding richtlijnen om te 
zorgen dat de toets niet te lang duurt, om concentratieverlies bij de leerlingen te beperken.  
De leerkracht mag een opdracht herhalen als de leerling niet reageert, de opdracht niet goed gehoord heeft 
of wanneer hij niet de gehele vraag of opdracht afwacht maar direct reageert. In de handleiding staan 
duidelijke aanwijzingen om bijvoorbeeld voorzeggen door de leerkracht te voorkomen.  
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Bij het uitvoeren van de observatie in de klas is alleen het observatieformulier nodig. De leerkracht moet 
zich voor de observatie voorbereiden op de inhoud van de observatiedoelen. In de handleiding zijn 
daarvoor instructies opgenomen. 
Op het observatieformulier staat een suggestie voor het observatiemoment. Sommige observatiepunten 
moeten tijdens een kringgesprek geobserveerd worden, omdat dat een onderdeel van het toetsdoel is. 
Bijvoorbeeld: ‘De leerling vertelt iets in de kring als hij daartoe wordt uitgenodigd.’ Voor andere observatie-
punten is geen specifieke situatie nodig.  
Vervolgens beschrijven we op het formulier het aspect van taalgedrag dat getoetst wordt. Op die manier 
heeft de leerkracht duidelijk voor ogen waar hij bij de observatie op moet letten. Naast het aspect van 
taalgedrag staat het observatiepunt. Het observatiepunt wordt, waar nodig, toegelicht aan de hand van één 
of meerdere voorbeelden. Direct achter elk observatiepunt scoort de leerkracht op het observatieformulier 
of het betreffende observatiepunt wel of niet behaald is. In figuur 2 staat een gedeelte van een observatie-
formulier weergegeven.  
Ook op de observatieformulieren is ruimte voor opmerkingen opgenomen. In de handleiding wordt 
geadviseerd hierin aantekeningen te maken over de omstandigheden van de observatie en een 
beschrijving van het taalgebruik van de leerling.  
Voor de observatie geldt geen voorgeschreven tijd. De leerkracht moet de leerling voldoende kansen 
bieden om het beoogde doelgedrag te laten zien. In de handleiding staan duidelijke aanwijzingen voor de 
afname.  
 
De toetsactiviteit en het observatiemoment samen geven een beeld van de taalvaardigheid van de leerling. 
Het is dus niet mogelijk om een score te bepalen op basis van slechts één van deze twee toetsonderdelen. 
Bovendien moeten de toetsactiviteit en de observatie binnen een week na elkaar plaatsvinden, zodat de 
taalvaardigheid op de verschillende onderdelen op hetzelfde moment in kaart worden gebracht.  
 
Het advies is om één keer per jaar een toets af te nemen. Leerkrachten kunnen zelf bepalen op welke 
momenten in het jaar ze dat doen. Aangezien een deel van de doelgroep binnen het zml-onderwijs gebruik 
kan maken van de toetsen Spelling of Begrijpend lezen voor speciale leerlingen (Cito, 2010) die wel aan 
vaste afnamemomenten gekoppeld zijn, adviseren we de toetsen Taal voor zml ook op de afname-
momenten in januari en juni af te nemen. Dat zorgt voor een vaste structuur in het volgen van de leerlingen. 
 
Scoring van de toetsen 
Bij elke toetsactiviteit zijn de toetsdoelen geformuleerd in toetsopgaven. Op het toetsformulier heeft de 
leerkracht aangekruist of de leerling de toetsopgave behaald heeft of niet.  
Het laatst gegeven antwoord dat de leerling geeft bij een bepaalde opdracht, telt voor de scoring. De reden 
hiervan is dat een leerling zich mogelijk verspreekt (taalproductie) of bedenkt (taalreceptie) en zichzelf 
corrigeert.  
Op de observatiefomulieren zijn de toetsdoelen geformuleerd als observatiepunten. Op het observatie-
formulier heeft de leerkracht aangekruist of de leerling het observatiepunt behaald heeft of niet.  
De leerling moet het doelgedrag in minimaal 75% van de gevallen laten zien, zodat ‘toevallig’ doelgedrag 
niet leidt tot een onterecht juiste score.  
Bij niet of nauwelijks sprekende leerlingen die bijvoorbeeld gebruikmaken van gebarentaal, kunnen de 
toetsopgaven met betrekking tot taalvorm wel afgenomen, maar niet gescoord worden. Deze vorm van 
communicatie wijkt af van de gesproken taal, waar de toetsopgaven op gebaseerd zijn. Er is een aparte 
scoretabel opgenomen voor deze doelgroep.  
 
De leerkracht bepaalt na het afnemen van de toetsactiviteit en de observatie de score van de leerlingen 
door het aantal behaalde toetsopgaven van de toetsactiviteit en observatiepunten van de observatie in de 
klas te tellen. Deze score kan aan de hand van een scoretabel omgezet worden naar een niveau op de 
leerlijn en/of een globale ontwikkelingsleeftijd. 
Naast het vaststellen van een totaalscore en een niveau op de leerlijn, is het ook mogelijk om de resultaten 
per toetsdoel te analyseren. Dit geeft de leerkracht inzicht in welke leerdoelen een leerling nog helemaal 
niet beheerst, welke leerdoelen nog verder aan de orde dienen te komen en welke leerdoelen de leerling 
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wel beheerst. Deze informatie kan de leerkracht gebruiken bij het afstemmen van het onderwijsaanbod op 
de leerlingen. 
 
Verwerking resultaten en verdere analyses en interpretatie 
De resultaten kunnen zowel handmatig als met behulp van de computer verwerkt worden. Bij de 
handmatige verwerking bepaalt de leerkracht het totaal aantal behaalde toetsopgaven. Met behulp van een 
omzettingstabel stelt de leerkracht vervolgens de totaalscore (toetsscore) vast. Indien de school werkt met 
de zml-leerlijnen kan deze score omgezet worden naar een niveau op de leerlijn.  
Scholen die niet werken met de zml-leerlijnen, kunnen gebruikmaken van de kolom met (globale) 
ontwikkelingsleeftijden in de omzettingstabel. Hen wordt aangeraden de toetsscores zelf om te zetten naar 
hun eigen leerlijnen. Zo hebben scholen soms eigen leerlijnen ontwikkeld die niet onderverdeeld zijn in 
12 niveaus, maar in minder of juist meer niveaus. Om de vertaalslag naar eigen leerlijnen te maken, kunnen 
zij de tabel met leerdoelen uit de handleiding gebruiken. Hiermee kunnen ze in hun eigen leerlijnen de 
corresponderende leerdoelen opzoeken en zo het niveau volgens hun eigen indeling vaststellen. 
Het eenmalig omzetten van deze informatie naar hun eigen indeling is een investering: bij volgende 
toetsafnames kan de toetsscore vlot vertaald worden naar onderwijsaanbod. 
Veel scholen werken met een eigen leerlingvolgsysteem waarin ze alle leerdoelen op de leerlijn scoren. 
Een verschil met het scoren van de toetsen is dat de leerdoelen uit de leerlijnen in het leerlingvolgsysteem 
niet zijn omgezet naar objectieve toetsdoelen. De wijze van scoren in het leerlingvolgsysteem kan dus niet 
als vervanging van de toetsen gebruikt worden, maar is een hulpmiddel bij selectie van leerdoelen voor in 
het handelingsplan. 
 
Bij handmatige verwerking kan de leerkracht de resultaten van de toetsopgaven per toetsdoel analyseren 
door vast te stellen welke toetsdoelen de leerling wel en nog niet beheerst. In de handleiding staat 
aangegeven tot welke niveaus van de leerlijn de verschillende toetsdoelen behoren. Indien de gegevens 
digitaal verwerkt worden, berekent de computer de toetsscore en kan de computer deze omzetten naar een 
niveau op de leerlijn.  
De leerkracht bekijkt in eerste instantie welke leerdoelen op en onder zijn niveau de leerling nog niet 
beheerst. Ook wordt aangeraden om juist te kijken naar behaalde toetsdoelen die boven het niveau van de 
leerling liggen. Zo kan het aanbod voor de leerling op het juiste niveau wordt afgestemd. Leerdoelen die de 
leerling al beheerst, behoeven minder aandacht en kunnen een aanleiding zijn om een volgende stap in de 
leerlijn te gaan maken.  
Het Computerprogramma LOVS biedt mogelijkheden om per aspect van taalgedrag (taalreceptie en 
taalproductie enerzijds, en taalvorm, taalinhoud en taalgebruik anderzijds) de resultaten nader te 
bestuderen. Leerlingen kunnen namelijk op een ander niveau functioneren op het gebied van bijvoorbeeld 
taalgebruik, dan op het gebied van taalinhoud. De leerkracht kan per leerling een overzicht opvragen met 
een categorieënanalyse. Daarin staat of de leerling op één van de aspecten van taalgedrag een hoger of 
lager niveau scoort dan op grond van zijn gemiddelde score verwacht kan worden (zie figuur 3 voor een 
voorbeeld). Deze 'signalering' staat geheel los van de niveau- en progressiebepaling en is in de kalibratie- 
en normeringsonderzoeken niet wetenschappelijk getoetst. Er is dus geen kwalitatief of kwantitatief 
onderzoek gedaan naar het adequaat functioneren van de categorieënanalyse. De signalering via 
categorieënanalyse heeft dan ook geen enkele wetenschappelijke status of pretentie. Haar enige functie is 
het doen van een handreiking naar leerkrachten die gericht extra ondersteuning willen bieden aan 
leerlingen. 
 
 
  



Figuur 3 
 

 
 
3.2  
 
In deze p
taalinhou
de handl
weglaten
 

Belangri

van het t

voortdure

mogelijke

productie

het taalg

 
Opgaven
De toetsd
anderzijd
en 11. De
zelfstand
bij niveau
 
Het vorm
hoogfreq
niveau B
(bijvoorb
onregelm
toetsond
Bij niveau
afbeeldin
 
Bij het to
gevraagd
naamwoo
 

Voorbeeld ca

Inhoudsvera

paragraaf bes
ud en taalgeb
eiding is opge

n. Hiervoor ve

rijk: Taalbehee

taalsysteem, m

end met elkaa

e problemen z

e en receptie e

gedrag van een

n Taalvorm 
doelen met b
ds op het beg
e toetsdoelen

dige naamwoo
u A en het vo

men van meer
quente woorde
 vervoegen le
eeld blik – bli

matig zijn (bijv
erdeel voorko
u A worden c
ngen gewerkt

etsonderdee
d om het bijvo
ord centraal: 

ategorieënana

antwoording

schrijven we d
bruik. Het betr
enomen. Ech

erwijzen we n

ersing is een c

maar het is teg

ar in wisselwer

zich daardoor 

en in vorm, inh

n kind te besc

etrekking tot 
rijpen en prod

n met betrekk
orden (niveau

ormen van de 

rvoud loopt op
en waarvan h
eerlingen min
ikken) en bij n
voorbeeld koe
omen doorda
concrete voor
. 

l over het ver
oeglijk naamw
de leerkracht

 

alyse Compu

g 

de verschillen
reft een uitge
hter, voorbeel
aar de inhoud

complexe vaa

gelijkertijd bela

rking zijn (Wel

vaak op meer

houd en gebru

chrijven (Van d

taalvorm zijn 
duceren van 

king tot woord
u A, B en C) e
vergrotende 

p in moeilijkh
het meervoud
nder frequente
niveau C verv
e – koeien). In
t de leerkrach
werpen gebru

rvoegen van b
woord te verv
t noemt name

30 

uterprogramm

nde toetsopga
breidere besp
lden en illustr
dsverantwoo

ardigheid: het i

angrijk te bese

lls, 1985; Sch

rdere terreinen

uik is wel nutti

den Dungen &

 enerzijds ge
zinsstructure

dvorming zijn 
en het verbui
en overtreffe

eid bij niveau
d eindigt op -e
e woorden wa
voegen leerlin
nmenging va
ht het te verv
uikt voor dit to

bijvoeglijke na
voegen met -e
elijk eerst het

ma LOVS 

aven per asp
preking dan i
raties zijn in v
rding in de le

is mogelijk om

effen dat in de

haerlaekens & 

n tegelijk open

ig om verschij

& Verboog, 19

richt op de pr
en. Deze doel

gericht op he
gen van het b

ende trap bij n

u A, B en C: b
en of -s (bijvo
aarvan het m
ngen onder a
n het aspect 

voegen zelfsta
oetsonderdee

aamwoorden
e. Opnieuw st
t te vervoegen

ect van taalge
n de Inhouds

verband met d
erkrachtmap.

m onderscheid 

e ontwikkeling 

Gillis, 1987; L

nbaren. Een o

nselen die zic

98). 

roductie van w
en zijn afgele

et vormen van
bijvoeglijke na
niveau B en C

bij niveau A ve
oorbeeld scha

eervoud eind
ndere meervo
taalinhoud wo
andig naamw
el, bij niveau 

op niveau A 
taat de vorm 
n bijvoeglijk n

ebruik: taalvo
sverantwoord
de leesbaarh
. 

d te maken in a

g de aspecten 

Lahey, 1988) e

onderscheid in

ch kunnen voo

woordvormen
eid van kernd
n meervoud b
aamwoorden
C). 

ervoegen lee
aap – schape
digt op -en of 
voudsvormen 
ordt bij dit 

woord benoem
B en C wordt

wordt van le
van het bijvo

naamwoord.  

 

orm, 
ing van 
eid 

aspecten 

en dat 

n 

ordoen in 

n en 
oel 10 

bij 
 (met -e 

erlingen 
n), bij 
-s 
die 

mt. 
t met 

erlingen 
oeglijk 



31 

Het betreft hoogfrequente woorden die in een tekening te vangen zijn, namelijk ‘groot’ en ‘klein’, en ‘dik’ en 
‘dun’. Ook het zelfstandig naamwoord waarop het bijvoeglijk naamwoord betrekking heeft, is in deze 
opgaven hoogfrequent.  
Bij niveau B en C wordt de vergrotende en overtreffende trap getoetst van regelmatige en onregelmatige 
bijvoeglijke naamwoorden. Opnieuw noemt de leerkracht het te vervoegen bijvoeglijk naamwoord, waarna 
de leerling een zin afmaakt. In die zin wordt de vergrotende trap uitgelokt. Daarna maakt de leerling een zin 
af waarin de overtreffende trap wordt uitgelokt. In de toetsen van niveau B zijn tegenstellingen opgenomen 
(in ‘Op de boerderij’: lang, groot en lief, en in ‘In de keuken’: kort, klein en stout), omdat dergelijke woorden 
vaak tegelijkertijd aangeleerd worden. Dit komt de vergelijkbaarheid van de niveaus van de twee varianten 
ten goede. In de varianten van niveau C zijn dezelfde te vervoegen onregelmatige woorden opgenomen 
(weinig, goed en veel) omdat dit de meest frequente onregelmatige woorden zijn. Andere onregelmatige 
vervoegingen, bijvoorbeeld graag – liever – liefst zouden te moeilijk zijn voor niveau C.  
Ook bij dit toetsonderdeel wordt gebruikgemaakt van afbeeldingen. 
 
Het vormen van zinnen, de zinsproductie, loopt op in moeilijkheid bij niveau A, B en C. Bij de normale 
taalontwikkeling wordt de fase van de éénwoordzin (losse woorden), de fase van de tweewoordzinnen en 
meerwoordzin (enkelvoudige zinnen met drie tot vijf woorden) en differentiatiefase (samengestelde zinnen 
en complexere zinsstructuren) onderscheiden. In niveau A komen de doelen ‘De leerling produceert 
éénwoordzinnen’ en ‘De leerling produceert tweewoordzinnen’ aan bod. In niveau B komen de doelen 
‘De leerling produceert meerwoordzinnen’ en ‘De leerling produceert samengestelde zinnen met behulp van 
het voegwoord ‘en’’ voor. In niveau C ten slotte zitten de toetsdoelen ‘De leerling produceert passieve 
zinnen’ en ‘De leerling produceert nevenschikkingen en onderschikkingen met de voegwoorden: want en 
omdat’. Deze toetsdoelen kunnen gemakkelijk in de klas geobserveerd worden, bijvoorbeeld tijdens een 
kringgesprek of een één-op-één-gesprek. 
 
Het begrijpen van zinnen, het zinsbegrip, wordt getoetst aan de hand van twee opgaventypen. Bij het ene 
opgaventype wordt gebruikgemaakt van een werkboek, bij het andere van concreet materiaal. Bij de 
toetsopgaven die gemaakt worden met behulp van een werkboek ziet een leerling drie afbeeldingen. 
De leerkracht zegt een zin. De leerling wijst vervolgens de bijbehorende afbeelding aan. Bij het andere 
opgaventype, waarbij concreet materiaal wordt gebruikt, wordt van de leerling gevraagd om een handeling 
met het materiaal uit te voeren, bijvoorbeeld bij de opdracht ‘Zet de hond voor de koe’. 
De zinnen die aangeboden worden, lopen op in lengte (het aantal inhoudswoorden) en complexiteit van de 
zinsstructuur. In de toets niveau A worden zinnen met twee of drie inhoudswoorden aangeboden. Eén van 
de alternatieven is gericht op het begrijpen van vervoegingen en verbuigingen, voorzetsels en/of de 
woordvolgorde. In de toets niveau B worden langere, enkelvoudige zinnen met voegwoorden aangeboden 
(bijvoorbeeld ‘Hij wil een konijn, omdat hij honden en katten eng vindt.’), ontkenningen (bijvoorbeeld ‘Welk 
dier heeft géén veren?’) en meervoudige opdrachten (bijvoorbeeld ‘Zet het grootste dier in het midden van 
de wei.’). Bij de toetsopgaven waarbij de leerling met concreet materiaal werkt, worden diverse opdrachten 
aangeboden. Bij deze opdrachten gaat het erom of een leerling de handeling correct uitvoert en niet of hij of 
zij de juiste dieren pakt. Daarom is expliciet gekozen voor hoogfrequente zelfstandige naamwoorden, die al 
in niveau A aan bod zijn gekomen.  
Bij niveau C worden samengestelde zinnen met voegwoorden getoetst (bijvoorbeeld ‘Pak de koe, voordat je 
het paard pakt.’) en passieve zinnen (bijvoorbeeld ‘De geit ziet, dat de koe door het paard wordt gebeten.’) 
(Eldik, Schkichting, Lutje Spelborg, Van der Meulen, 1995; Reynell, 1997; Schaerlaekens, Zink & Van 
Ommseslaeghe, 1993, allen in Goorhuis & Schaerlaekens, 2003. Bishop, 1979). 
 
De toetsopgaven over taalvorm zijn met name gericht op het produceren van gesproken taal, zoals 
meervoudsvormen met de uitgang -en en -s. De meeste van deze toetsopgaven kunnen niet gescoord 
worden bij leerlingen die alleen met gebaren communiceren, omdat zij een andere communicatievorm 
gebruiken. Uitzondering hierop is de uitingslengte: gebruikt een leerling één gebaar wanneer hij iets wil 
vertellen, of combineert hij twee of zelfs meer gebaren? Deze observatiepunten staan op het observatie-
formulier, en kunnen wel geobserveerd en gescoord worden, maar tellen niet mee bij het berekenen van de 
totaalscore. De toetsopgaven met betrekking tot taalvorm die gericht zijn op het begrijpen van gesproken 
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taal kunnen uiteraard wel aangeboden, gescoord en meegeteld worden. In de handleiding is een aparte 
scoretabel opgenomen voor het berekenen van de score van leerlingen die niet of nauwelijks spreken. 
 
Opgaven Taalinhoud 
Kerndoel 15 bevat twee specificaties, namelijk ‘ze leren beschikken over een woordenschat om 
communicatie in het dagelijks leven te begrijpen (passieve of receptieve woordenschat)’ en ‘ze leren 
beschikken over een woordenschat voor deelname aan communicatie in dagelijkse situaties (actieve of 
productieve woordenschat)’. Zowel het begrijpen van woorden als het produceren van woorden is een 
onderdeel van de toetsen Taal voor zml. 
Elke toets start met het toetsen van woordproductie en -receptie aan de hand van een tekening. De leerling 
krijgt een tekening te zien: van een boerengezin op het erf bij de variant ‘Op de boerderij’ en van een 
boerengezin in de keuken bij de variant ‘In de keuken’. Er zijn opgaven waarbij de leerkracht een onderdeel 
van de tekening aanwijst en aan de leerling vraagt om het aangewezen onderdeel te benoemen. Ook zijn er 
opgaven waarbij de leerkracht eerst drie onderdelen van een tekening aanwijst en vervolgens een woord 
zegt. De leerling mag daarna het onderdeel aanwijzen dat correspondeert met het gesproken woord. 
Een tekening als basis voor een gesprek, ook wel praatplaat genoemd, wordt veel gebruikt in het onderwijs. 
De kans is groot dat leerlingen deze werkwijze kennen, waardoor ze op hun gemak zullen zijn. Bovendien 
is het een introductie op het thema (‘Op de boerderij’ en ‘In de keuken’) waar de leerlingen mee aan de slag 
gaan.  
Naast de opdrachten die uitgevoerd worden met behulp van de praatplaat, wordt de productieve 
woordenschat getoetst door een leerling concrete voorwerpen (bijvoorbeeld een plastic vork) of 
afbeeldingen (bijvoorbeeld een lucifer) te laten benoemen.  
 
De receptieve woordenschat wordt, behalve met de praatplaat, ook getoetst door een leerling een 
afbeelding te laten selecteren naar aanleiding van een gesproken woord. Deze opgavenvorm is 
vergelijkbaar met de opgavenvorm van zinsbegrip: ook hier ziet een leerling drie afbeeldingen. 
De leerkracht biedt de opgave mondeling aan, waarbij het doelwoord twee keer genoemd wordt: één keer 
geïsoleerd en één keer in zinsverband, om een enigszins ‘natuurlijke’ context na te bootsen.  
 
Het toetsen van de receptieve woordenschat heeft als belangrijk voordeel dat het nakijken van de toets en 
het bepalen van de deelscore eenvoudig en objectief kan plaatsvinden. Voor het scoren van de productieve 
woordenschat zijn extra uitgebreide aanwijzingen opgenomen, hoewel uit de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid (zie hoofdstuk 4) naar voren kwam dat leerkrachten de productie van woorden goed 
weten te scoren.  
 
Het gebruik van twee verschillende opgaventypen (gebruik van een praatplaat enerzijds en 
meerkeuzeopgaven/afbeeldingen benoemen anderzijds) heeft als voordeel dat de toets voor de leerlingen 
aantrekkelijker en motiverender is om te maken. Bovendien kunnen de toetsopgaven verdeeld worden over 
de verschillende toetsonderdelen, waardoor deze minder lang duren.  
 
Selectie van de doelwoorden 
Bij de selectie van de te toetsen woorden is voor de toetsen op niveau A en B gekozen voor woorden die in 
de basiswoordenschat voorkomen en functioneel zijn voor de leerlingen. Het zijn woorden die de leerlingen 
(vaak) tegenkomen. De woorden moeten passen in de context van de activiteit. De geselecteerde woorden 
voor niveau A zijn ook in een Weerklankgebaar (Bos, 1996) uit te drukken. Weerklankgebaren sluiten onder 
meer beter aan bij natuurlijke gebaren dan de Nederlandse gebarentaal, en worden daarom vaak ingezet 
bij kinderen/volwassenen met een verstandelijke beperking die niet of nauwelijks spreken. Voor de toetsen 
C zijn minder vaak voorkomende en ook enkele abstracte woorden gekozen. Kinderen met een lager IQ 
hebben veel moeite met het leren van abstracte woorden, en sommige kinderen komen daar niet eens aan 
toe. Omdat we ook uitdagende woorden willen aanbieden voor de betere zml-leerlingen, is ervoor gekozen 
om deze woorden toch op te nemen in de toets. De woordselectie is tot stand gekomen door per niveau en 
per activiteit 20 woorden te selecteren. Van 12 woorden wordt de receptieve kennis getoetst en van 8 
woorden de productieve kennis. Sommige geselecteerde woorden zijn afkomstig uit de peuter- en 
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kleutertoetsen van het Cito Volgsysteem, maar in de toetsactiviteiten Taal is de toetsvorm aangepast aan 
de doelgroep, bijvoorbeeld door grotere afbeeldingen te gebruiken. Daarnaast hebben verschillende 
woordenlijsten, waaronder de Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters (Mulder, Timman & Verhallen, 2009) 
die 1000 basiswoorden en 500 extra woorden bevat, als uitgangspunt gediend voor de selectie van de 
woorden. De woordfrequentie is als uitgangspunt genomen om een opbouw in moeilijkheid te garanderen. 
Daarbij heeft de lijst ‘Woorden in het basisonderwijs’ van Schrooten en Vermeer (1994), waarin de 
frequentie van vóórkomen van elk woord is opgenomen, als uitgangspunt gediend. Deze descriptieve lijst 
geeft een beeld van het mondelinge en schriftelijke taalaanbod op de basisschool aan vier- tot twaalfjarige 
leerlingen en bevat frequentie- en spreidingsgegevens bij 15.000 woorden, het minimale aantal woorden 
dat leerlingen gemiddeld receptief beheersen aan het einde van het basisonderwijs. De lijst van Schrooten 
en Vermeer is gebaseerd op het mondelinge taalaanbod van leerkrachten, alsmede op tekstmateriaal uit 
lesmethoden (taalmethoden Nederlands en zaakvakkenmethoden) en jeugdboeken, waaronder 
prentenboeken en leesboeken. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de woorden in de lijst te ordenen op 
jaargroep, frequentie en geometrisch gemiddelde (een maat waarin frequentie en spreiding verenigd zijn). 
Hoewel de lijst inmiddels al heel wat jaren in omloop is, was er ten tijde van de opgavenconstructie geen 
recenter en zeker ook geen gedetailleerder en geschikter alternatief voor handen. 
De geselecteerde woorden voor de receptieve taken hebben, na het verwijderen van uitschieters, 
gemiddeld een geometrisch gemiddelde van ± 122 (niveau A), ± 65 (niveau B) en ± 53 (niveau C). De 
geselecteerde woorden voor de productieve taken hebben gemiddeld een geometrisch gemiddelde van ± 
96 (niveau B) en ± 52 (niveau C). Bij niveau A zijn de verschillen tussen de variant ‘In de keuken’ en de 
variant ‘Op de boerderij’ relatief groot, respectievelijk 264 en 98. Dit is toch acceptabel te noemen, omdat 
de frequentie van vóórkomen van elk woord in de lijst van Schrooten en Vermeer is gebaseerd op 
schooltaal. De woorden van de variant ‘In de keuken’ daarentegen komen hoogstwaarschijnlijk in de 
thuistaal veel aan bod (bijvoorbeeld de woorden lepel en bord).  
Binnen een toetsactiviteit zijn de receptieve woorden moeilijker dan de productieve woorden, omdat de 
receptieve woordenschat (wat je begrijpt) groter is dan de productieve woordenschat (wat je gebruikt). 
(Schaerlaekens, 2008) 
 
Woordtypen 
De doelwoorden die in de toetsonderdelen voorkomen zijn allemaal inhoudswoorden. Meer specifiek betreft 
het zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. In tabel 4 zijn de woordtypen 
die in de toets voorkomen en hun frequentie schematisch weergegeven. De toetsen van niveau A bevatten 
doorgaans concrete, zeer alledaagse woorden waar een leerling in zijn directe omgeving mee te maken kan 
krijgen (bijvoorbeeld deur en laars). Niveau B bevat concrete woorden die wat verder van de leerling 
afstaan (bijvoorbeeld haan en schil) en niveau C bevat naast concrete woorden ook enkele abstracte 
woorden (bijvoorbeeld kleermakerszit en ruit, de laatste in de betekenis van ‘vorm’). 
 
De uiteindelijke verdeling van de verschillende woordsoorten in de toetsen weerspiegelt de verdeling in 
woordsoorten in de taal: het aantal zelfstandige naamwoorden is relatief groot, direct gevolgd door 
werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Er komen echter weinig bijvoeglijke naamwoorden voor, omdat 
deze lastig in een afbeelding weer te geven zijn.  
 
 
Tabel 4  Woordtypen in de toetsactiviteit Taal voor zml 
 

Taalinhoud Productie 

Toets niveau A, B en C 

Receptie 

Toets niveau A, B en C 

Zelfstandige naamwoorden 8 8 

Werkwoorden  3 – 

Bijvoeglijke naamwoorden 1 – 
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Opgaven Taalgebruik 
De toetsdoelen met betrekking tot taalgebruik zijn gericht op het gebruiken van verschillende 
communicatieve functies en conversatie- en interactievaardigheden. De geselecteerde toetsdoelen houden 
verband met kerndoel 10 en kerndoel 12. Er zijn geen toetsdoelen met betrekking tot het begrijpen van 
taalgebruik opgenomen, omdat deze moeilijk te toetsen zijn (bijvoorbeeld het begrijpen van grapjes of 
indirecte verzoeken). Dit geldt ook voor het toetsen van taalgebruik voor intrapersoonlijke functies 
(bijvoorbeeld hardop of in gedachten tegen ‘zichzelf’ praten). 
Onder het gebruiken van communicatieve functies wordt het preverbaal of verbaal uitdrukken van een 
intentie of bedoeling verstaan (Van den Dungen, 2008). Deze intenties kunnen een sociale functie hebben 
(het leggen en onderhouden van sociale contacten), een controlefunctie (het onder controle houden van het 
tegenwoordige of toekomstige gedrag van één of meer van de deelnemers aan de interactie), een 
representatiefunctie (het vragen en geven van informatie), regulatiefunctie (het regelen van de interactie) en 
een expressiefunctie (het uitdrukken van spontane gevoelens). Deze hoofdcategorieën worden eerst heel 
eenvoudig, soms zelfs nog zonder echte woorden uitgedrukt. Echter, ze kunnen ook met symbolische 
gebaren of visuele symbolen uitgedrukt te worden. Naarmate het talige niveau van een kind hoger wordt, 
kan het zijn bedoelingen genuanceerder uitdrukken (Van den Dungen, 1998; Van den Dungen & Den Boon, 
2001). Communicatieve functies worden bij zich normaal ontwikkelende kinderen vroeg verworven en 
komen daarom met name in de toets niveau A voor. In totaal komen er zes toetsdoelen met betrekking tot 
het gebruiken van communicatieve functies aan bod, waarbij elke hoofdcategorie vertegenwoordigd is. 
Deze toetsdoelen worden geobserveerd in de klas.  
Conversatie- en interactievaardigheden zijn alle vaardigheden die de cohesie, de samenhang van uitingen, 
in een gesprek bevorderen (McLaughlin, 1998). Het gaat om de vaardigheid om rekening te houden met de 
voorkennis van de gesprekspartner, beurtwisseling en het initiëren en handhaven van een topic (Van den 
Dungen & Verboog, 1998). Voor een vlotte taalontwikkeling is het nodig dat kinderen zelf actief meedoen 
aan gesprekken. En dat ze in die gesprekken uitgebreid en op eigen initiatief kunnen praten (Damhuis, 
De Blauw & Brandenburg, 2005). De te observeren conversatie- en interactievaardigheden lopen op in 
moeilijkheid en komen terug in zowel de toetsen voor niveau A (bijvoorbeeld ‘De leerling kijkt een ander aan 
bij het luisteren in een één-op-één situatie’), B (bijvoorbeeld ‘De leerling laat een ander uitspreken tijdens 
een gesprek’) als C (bijvoorbeeld ‘De leerling rondt eerst het oude onderwerp af voordat hij een nieuw 
onderwerp aansnijdt’). 
 
Een overzicht van de frequentie van de toetsdoelen met betrekking tot communicatieve functies en 
conversatie- en interactievaardigheden in de verschillende toetsen staat in tabel 5. 
 
 
Tabel 5 Verhouding communicatieve functies en conversatie- en interactievaardigheden in de 

toetsactiviteiten Taal voor zml 
 

 Niveau A Niveau B Niveau C 

Communicatieve functies 

 

4 2 – 

Conversatie- en interactie-

vaardigheden 

2 4 6 

 
 
Toetssituatie 
Scholen gaven heel duidelijk aan dat ze de leerlingen in meer natuurlijke situaties zouden willen toetsen 
met behulp van concrete materialen. Bovendien zouden de toetsen moeten passen bij de kenmerken van 
de leerlingen, zoals een beperkte aandachtsspanne en mogelijke visus- en/of motorische problemen. 
Dit heeft ons onder meer doen besluiten om binnen de toetsactiviteit doe- en luisteropdrachten af te 
wisselen. Zo krijgen de leerlingen verschillende prikkels aangeboden. Bovendien bevat een toetsonderdeel 
bij niveau A maximaal 9 opgaven per toetsonderdeel, bij niveau B maximaal 10 opgaven en bij niveau C 
maximaal 11 opgaven. 
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Afhankelijk van de aard van het toetsdoel kan dit het best in een toetsactiviteit of in een vrije situatie 
geobserveerd worden. Het toetsdoel ‘De leerling reageert bij komen en gaan’ vereist een natuurlijke 
situatie, en kan daarom het best geobserveerd worden als de leerling ’s ochtends de klas binnenkomt of 
’s middags weer naar huis gaat. Het doel ‘De leerling past op bekende woorden de regelmatige 
meervoudsregel toe met -en en met -s’ daarentegen kan gemakkelijk uitgelokt worden met behulp van 
concrete materialen of afbeeldingen. De leerling zou bijvoorbeeld een zin moeten afmaken (zoals: “Dit is 
één varken, en dit zijn twee …?”).  
 
Wanneer de leerkracht bij een toetsonderdeel bepaalde taaluitingen wil uitlokken, is het belangrijk dat de 
leerling de bedoeling van de opdracht begrijpt. De instructie is zo veel mogelijk in korte zinnen 
geformuleerd. Elk toetsonderdeel wordt daarom ingeleid door minimaal één voorbeeldopgave. Zo kan de 
leerkracht controleren of de leerling de instructie begrijpt.  
 
Bij het ontwikkelen van het toetsmateriaal is er voor gekozen om de afbeeldingen zo sober mogelijk te 
houden (strakke lijnen, zwart wit). De praatplaat is op A4-formaat opgenomen in het toetsboek en 
daarnaast op A3-formaat bijgeleverd. Leerlingen met motorische beperkingen kunnen makkelijker iets 
aanwijzen op de grote praatplaat. Ook leerlingen met visuele beperkingen zullen hier baat bij hebben. 
Bovendien zijn de afbeeldingen in het leerlingboek relatief groot afgebeeld (vergeleken met bijvoorbeeld de 
afbeeldingen in de toets Taal voor kleuters (Lansink, 2009)). Ook dit is een voordeel voor leerlingen met 
een visuele beperking. Door maximaal twee opgaven op één pagina af te beelden is het mogelijk om alleen 
de betreffende toetsopgave in beeld te brengen. De leerkracht kan bijvoorbeeld het boekje dubbelvouwen 
en de onderste of bovenste afbeelding afdekken met een afdekblad. Dit is een goede oplossing voor 
leerlingen die snel afgeleid zijn. Onder elke afbeelding in het leerlingboek staat een cirkel. Een leerling kan 
een antwoord aankruisen met pen of potlood, maar de leerkracht kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om 
de leerling een fiche te laten leggen bij het goede antwoord. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling zich 
mogelijk verliest in het tekenen.  
 
 
3.3   Selectie van toetsdoelen en toetsitems 
 
De kerndoelen, specificaties van de kerndoelen, tussendoelen en de zml-leerlijnen Mondelinge Taal 
vormen het kader van de inhoud van de uitgave ‘Toetsen Taal voor zml’. Dit kader is beschreven in 
paragraaf 2.1. In de leerlijnen is een groot aantal leerdoelen opgenomen. Het was niet mogelijk om alle 
leerdoelen in de toetsen Taal voor zml op te nemen, omdat de omvang en tijdsinvestering van de 
toetsactiviteit niet realistisch meer zouden zijn voor de doelgroep. Daarom is een keuze uit de leerdoelen 
gemaakt. De leerdoelen zijn omgezet naar toetsdoelen. Om toetsdoelen te formuleren heeft Cito in 
samenwerking met scholen leerdoelen uit de leerlijnen geselecteerd die aan twee eisen voldeden:  
 Het leerdoel is objectief en efficiënt toetsbaar binnen de gekozen toetsvorm. 
 Het leerdoel is relevant voor de leerling in het dagelijks leven.  
 
De geselecteerde doelen zijn bijvoorbeeld belangrijk met het oog op de zelfredzaamheid van de leerlingen. 
Ook zijn we in overleg met scholen nagegaan in welke mate de verschillende onderdelen in het 
onderwijsaanbod naar voren komen, of zouden moeten komen. Zo gaven scholen aan dat ze het belangrijk 
vinden om te weten wat een leerling begrijpt en in hoeverre hij een boodschap kan overbrengen. 
Deze doelen liggen met name op het gebied van de taalreceptie (meer specifiek: vorm en inhoud) en 
taalproductie (meer specifiek: inhoud). Daarnaast werd aangegeven dat men bij de betere zml-leerlingen 
ook aan bijvoorbeeld de vorm van taalproductie zou willen werken, hoewel dit niet per definitie leidt tot een 
betere verstaanbaarheid (vergelijk: ‘Ik heb twee schaap gezien’ of ‘Ik heb twee schapen gezien’). Ook het 
taalgebruik acht men belangrijk.  
Door de zml-leerlijnen Mondelinge Taal, input van scholen en literatuur te combineren konden we een in 
relatie tot het onderwijs relevante selectie van doelen maken. Daarnaast is ook een evenwichtige verdeling 
van de toetsdoelen over de verschillende kerndoelen en specificaties daarvan nagestreefd. 
Een compleet overzicht van de geselecteerde toetsdoelen met verwijzing naar de kerndoelen en 
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specificaties staat in bijlage 5 van de handleiding. De geselecteerde leerdoelen uit de leerlijn zijn waar 
nodig aangescherpt om ze als toetsdoel (nog) objectiever te maken. Bij elke categorie zijn opgaven 
(toetsactiviteit) en observatiepunten met toelichting (observatie) geformuleerd. Er staat steeds duidelijk 
omschreven welk doelgedrag de leerling moet laten zien om een opgave of observatiepunt als behaald te 
kunnen scoren. 
 
In tabel 6 staat aangegeven hoe de verdeling van de opgaven en observatiepunten over de niveaus in de 
uiteindelijke toetsen gewenst was (beoogd), en hoe deze uiteindelijk geworden is (definitief).  
Bij de gewenste samenstelling van de opgaven en observatiepunten in de toetsen is uitgegaan van 
minimaal 20 opgaven per toets om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de vaardigheid van de 
leerling. Bij de samenstelling van de opgaven en observatiepunten in de toetsen is uitgegaan van minimaal 
drie opgaven per toetsonderdeel, om te voorkomen dat een leerling op basis van toeval of gokken het 
verkeerde niveau krijgt toegekend. Anderzijds moet de afnametijd beperkt blijven. Voor de standaardsetting 
zijn daarom extra items in de toets opgenomen. De beste items zijn vervolgens geselecteerd, waarbij de 
zml-leerlijnen Mondelinge Taal van de CED-groep leidend waren (het niveau van een toets moest immers 
op peil blijven). Zo werd ook rekening gehouden met opmerkingen van deelnemers aan de standaard-
setting, bijvoorbeeld een afbeelding die volgens hen onvoldoende duidelijk was. Doordat er extra items 
opgenomen waren in de standaardsetting kon een definitieve itemselectie worden gerealiseerd waarvan de 
verdeling van de opgaven overeenkomt met de beoogde verdeling. 
 
 
Tabel 6  Verdeling van opgaven en observatiepunten over de niveaus 
 

 
 

 Receptie Productie 

Vorm 

Zinsbegrip (toetsactiviteit) Woordvorming (toetsactiviteit) 

Beoogd 
Niveau A: 
12 opgaven 
Niveau B: 
12 opgaven 
Niveau C: 
12 opgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal 
36 opgaven 

Standaardsetting 
37 opgaven 

Definitief 
Niveau A: 
12 opgaven 
Niveau B: 
12 opgaven 
Niveau C: 
12 opgaven 

Beoogd 
Niveau A: 
7 opgaven 
Niveau B: 
10 opgaven 
Niveau C: 
10 opgaven 
Totaal: 
48 opgaven 

Standaardsetting 
50 opgaven 
 

Definitief 
Niveau A: 
7 opgaven  
Niveau B: 
12 opgaven 
Niveau C: 
12 opgaven 

Zinsproductie (observatieformulier) 
Beoogd 
Niveau A: 
2 opgaven  
Niveau B: 
2 opgaven 
Niveau C: 
2 opgaven  
Totaal: 6 opgaven 

Standaardsetting 
9 opgaven 

Definitief 
Niveau A: 
2 opgaven  
Niveau B: 
2 opgaven 
Niveau C: 
2 opgaven  
 

 Woordenschat (toetsactiviteit) Woordenschat (toetsactiviteit) 

Inhoud 

Beoogd 
Niveau A: 
12 opgaven 
Niveau B: 
12 opgaven 
Niveau C: 
12 opgaven 
 
Totaal: 
72 opgaven 

Standaardsetting 
90 opgaven 

Definitief 
Niveau A: 
12 opgaven 
Niveau B: 
12 opgaven 
Niveau C: 
12 opgaven 

Beoogd 
Niveau A: 
8 opgaven 
Niveau B: 
8 opgaven 
Niveau C: 
8 opgaven 
 
Totaal: 
48 opgaven 

Standaardsetting 
63 opgaven 

Definitief 
Niveau A: 
8 opgaven 
Niveau B: 
8 opgaven 
Niveau C: 
8 opgaven 

Gebruik – 

Communicatieve functies (observatieformulier) 

Beoogd 
6 opgaven 

Standaardsetting 
10 opgaven 

Definitief 
6 opgaven 

Conversatie- en interactievaardigheden (observatieformulier) 
Beoogd 
12 opgaven 

Standaardsetting 
14 opgaven 

Definitief 
12 opgaven 
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In tabel 7 is de frequentie van de opgaven per toetsonderdeel schematisch weergegeven.  
 
 
Tabel 7   Totaaloverzicht aantal opgaven per categorie per toets 
 

 Receptie Productie 

Vorm 

Zinsbegrip (toetsactiviteit) 
  Niveau A: 6 opgaven 
  Niveau B: 6 opgaven 
  Niveau C: 6 opgaven  

Woordvorming (toetsactiviteit) 
  Niveau A: 7 opgaven 
  Niveau B: 10 opgaven 
  Niveau C: 10 opgaven 
Zinsproductie (observatieformulier) 
  Niveau A: 2 observatiepunten 
  Niveau B: 2 observatiepunten 
  Niveau C: 2 observatiepunten 

Inhoud 

Woordenschat (toetsactiviteit) 
  Niveau A: 12 opgaven 
  Niveau B: 12 opgaven 
  Niveau C: 12 opgaven 

Woordenschat (toetsactiviteit) 
  Niveau A: 8 opgaven 
  Niveau B: 8 opgaven 
  Niveau C: 8 opgaven 

Gebruik 

 Communicatieve functies (observatieformulier) 
  Niveau A: 4 observatiepunten 
  Niveau B: 2 observatiepunten 
Conversatie- en interactievaardigheden (observatieformulier) 
  Niveau A: 2 observatiepunten 
  Niveau B: 4 observatiepunten 
  Niveau C: 6 observatiepunten 

  
 
3.4   Conclusies 
 
In paragraaf 3.1 en 3.2 is beschreven hoe de toetsen eruitzien, en hoe de vorm en inhoud tegemoetkomen 
aan de wensen van de gebruikers van de toetsen. De toetsen Taal voor zml voorzien in de wensen van 
gebruikers met betrekking tot de vorm doordat de leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen. Ze doen dat 
in een context, aan de hand van concrete opdrachten waarin ze moeten handelen. De toetsen zijn op drie 
niveaus beschikbaar. De leerkracht krijgt aan de hand van toetsopgaven en observatiepunten zicht op de 
ontwikkeling van de leerling. De resultaten kunnen vertaald worden naar een niveau op de leerlijn. 
Bovendien maken extra analyses het mogelijk om het aanbod in het onderwijs op de behoeften van de 
leerling af te stemmen.  
 
In paragraaf 3.3 is beschreven welke keuzes zijn gemaakt bij de selectie van toetsdoelen. De gewenste 
situatie met betrekking tot de aantallen observatiepunten per (sub)onderdeel en niveau is samen met de 
gerealiseerde situatie weergegeven, waaruit opgemaakt kan worden dat de gewenste situatie gerealiseerd 
kon worden. In de nog te verschijnen wetenschappelijke verantwoording, waarin de inhoudsvaliditeit van de 
toetsen Taal voor zml aan de orde wordt gesteld, komen we hierop terug.  
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