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VOORWOORD

Dit is deel II van de eindrapportage van het project 'Uit-

breiding van de Voorstudie Periodieke Peiling van het Onder-

wijsniveau naar het Speciaal Onderwijs' (Voorstudie PPON-

Speciaal Onderwijs). Dit project is in de jaren 1986-1987

uitgevoerd door de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek

(SCO) van de Universiteit van Amsterdam. Het is een vervolg

op de Voorstudie Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau

in het Basisonderwijs, waarin de kwaliteit van het moeder-

taalonderwijs op het niveau eind Basisonderwijs is beschre-

ven.

In de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs zijn de meningen

van ouders en onderwijsgevenden ten aanzien van een perio-

dieke peiling in het Speciaal Onderwijs geïnventariseerd.

Tevens is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de taal-

vaardigheid te meten in de twee belangrijkste schooltypen van

het Speciaal Onderwijs (LOM- en MLK-scholen) met instrumenten

die voor het Basisonderwijs ontwikkeld zijn. Daarnaast heeft

op de LOM-scholen een peiling van het onderwijsaanbod plaats-

gevonden. De centrale vraag was in hoeverre peilingsonderzoek

in het Speciaal Onderwijs haalbaar is.

De resultaten van de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs

zijn gerapporteerd in vier deelrapporten. In deel I wordt

verslag gedaan van de mening van ouders en onderwijsgevenden

over een periodieke peiling in het Speciaal Onderwijs. In

deel II wordt informatie gegeven over de opzet van de Voor-

studie, de steekproef en de instrumenten. Deel III geeft een

gedetailleerd overzicht van de leerlingprestaties op de

functionele taaltaken en in deel IV wordt tenslotte verslag

gedaan van de resultaten van de onderwijsaanbodpeiling.

Het project is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit

drs. R.J. Oostdam (projectleider), dr. M.M. Vergeer, drs.

M.E. Otter, dr. M. Eiting en drs. H. van den Bergh. Verder

werkten uiteraard nog vele anderen aan het project mee,

waaronder H. van Oord die in het kader van een stage heeft

meegewerkt aan de constructie van de vragenlijst voor het



ii

onderwijsaanbod. Speciale vermelding verdient de grondlegger

van de Voorstudie PPON, wijlen prof. dr. H. Wesdorp, die ook

aan de voorbereiding van dit project een belangrijke bijdrage

heeft geleverd. Binnen de SCO zijn bovendien zeer veel werk-

zaamheden verricht door het secretariaat van de onderzoeks-

groep Taalonderwijs, met name door T. Titahena, L. Charité,

G. Dupré, E. de Ruyter en J. van der Sande. Ook hebben de

adviezen van collega-onderzoekers de kwaliteit van het onder-

zoek en de eindrapporten verhoogd. Wij noemen hier met name

dr. H. Blok, drs. R. Schoonen, drs. K. de Glopper, drs. H.

van den Bergh en drs. J. van de Gein.

Daarnaast is het project begeleid door een commissie onder

voorzitterschap van prof. dr. K. Koster. Leden waren: dr. S.

Sandbergen, Mr. L. van der Gaag, drs. R. Gorter, drs. P. van

Dam, drs. V. Bussato, drs. A.J. Hermans, drs. J. Corstjens en

mevr. dr. L. van Tilborg. Zij hebben allen de werkzaamheden

ondersteund met vele waardevolle adviezen.

Speciale dank gaat voorts uit naar de LOM- en MLK-leer-

krachten die meegewerkt hebben aan de interviews, proefafna-

mes en de afname van de taakboekjes op de scholen. De LOM-

leerkrachten hebben zich bovendien extra moeten inspannen

voor de invulling van de (zeker niet korte) aanbodvragen-

lijst. Tenslotte willen we de scholen bedanken, die de proef-

leiders op gastvrije wijze hebben ontvangen. Zonder de mede-

werking van deze scholen en leerkrachten had het onderzoek

niet kunnen plaatsvinden.

Dit tweede deelrapport is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van

het project, op de onderzoeksvragen en op het maatschappe-

lijk, onderwijskundig en wetenschappelijk belang.

Hoofdstuk 2 doet verslag van de steekproefopzet en de

dataverzameling. Ook worden het non-response onderzoek en de

evaluatie van de steekproefopzet behandeld.

Het derde hoofdstuk geeft een samenvatting van het accep-

tabiliteitsonderzoek waarvan in deel I verslag is gedaan. Het

gaat daarbij om de mening van ouders en onderwijsgevenden

over een periodieke peiling in het Speciaal Onderwijs. Tevens
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hebben leerkrachten hun mening gegeven over de haalbaarheid

van de afname van de taaltaken die in de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs gebruikt zijn. Onder meer op grond van de

uitkomsten van dit acceptabiliteitsonderzoek wordt de selec-

tie verantwoord van taaltaken die bij de peiling in het

Speciaal Onderwijs zijn afgenomen. In de laatste twee para-

grafen komt de constructie van de taakboekjes en de vragen-

lijst voor het onderwijsaanbod aan de orde.

In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de gehanteerde

beoordelingsmethoden en -procedures. Speciale aandacht wordt

gegeven aan de problematiek van de schaalverlenging.

Hoofdstuk 5 doet verslag van de verschillen tussen scholen

waar proefleiders de taken hebben afgenomen en scholen waar

de leerkracht zelf de taken heeft afgenomen.

Het zesde hoofdstuk gaat in op de vraag in hoeverre de

afname van de functionele taaltaken uit de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs haalbaar is gebleken voor LOM- en MLK-leer-

lingen. Ook de afnameprocedure op scholen komt daarbij aan

bod.

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de haalbaarheid van de

onderwijsaanbodpeiling.

Hoofdstuk 8 tenslotte bevat conclusies en aanbevelingen

voor toekomstig peilingsonderzoek in het Speciaal Onderwijs.
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1 	 INLEIDING

1.1 	 Achtergronden van het project 

In de jaren 1983 - 1985 is door de Stichting Centrum voor

Onderwijsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam een

Voorstudie Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (Voor-

studie PPON-Basisonderwijs) verricht. Deze Voorstudie was

gericht op het moedertaalonderwijs in de voormalige zesde

klas, nu achtste groep, van de Basisschool. De Voorstudie

PPON-Basisonderwijs was in de eerste plaats opgezet als een

haalbaarheidsstudie. Er moest worden nagegaan of, en in

hoeverre een dergelijke peiling mogelijk was. Het verkennen

van de methodologische mogelijkheden stond voorop. Ten tweede

moest onderzocht worden wat er aan taalonderwijs wordt gedaan

(onderwijsaanbod) en wat het taalvaardigheidsniveau is van

leerlingen.

Uit de resultaten van de Voorstudie PPON-Basisonderwijs is

gebleken dat het mogelijk is een periodieke peiling uit te

voeren voor het vakgebied taal. In de Voorstudie PPON-Basis-

onderwijs is gekozen voor operationalisering van 'functionele

taalvaardigheden'. Dat zijn taalvaardigheden die voor het

uitvoeren van alledaagse en beroepsmatige taken van belang

zijn. Voorbeelden van zulke functionele vaardigheden zijn:

- het lezen van een korte instructie of uitleg op de verpak-

king van levensmiddelen;

- het schrijven van een korte notitie voor huisgenoten;

- het opbellen naar een winkel of een ambtelijke instantie

om informatie te vragen.

Tegenover zulke functionele taalvaardigheden stelt men wel de

'schoolse taalvaardigheden'. Dit zijn meestal deelvaardighe-

den die in allerlei schoolse oefeningen voorkomen en die ook

zeker van belang zijn bij het in praktijk brengen van de

functionele taalvaardigheden. Voorbeelden van schoolse taal-

vaardigheden zijn:

- het vormen van verkleinwoorden en meervoudszinnen;

- het invullen van diverse woordsoorten in zinnen;
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- het toepassen van spreekwoorden en uitdrukkingen;

- het vormen van goede zinnen uit gegeven woorden.

In het kader van de Voorstudie PPON-Basisonderwijs zijn taal-

vaardigheidsinstrumenten ontwikkeld en afgenomen voor lezen,

schrijven, spreken en luisteren. Bij de beoordeling van de

leerlingprestaties zijn verschillende scoringswijzen gehan-

teerd. Daarbij laten zich de volgende vier categorieën onder-

scheiden:

1. objectief scoorbare taken;

2. taken met een zeer strikt scoringsvoorschrift;

3. taken met een beoordelingsvoorschrift, dat nog interpreta-

tieruimte toelaat;

4. taken met een beoordelingsschaal met bijbehorend beoorde-

lingsschema.

Het is mogelijk gebleken de leerlingprestaties op betrouwbare

wijze te beoordelen (zie Wesdorp et al., 1986).

Aangezien een peiling van het onderwijs zich richt op de

verkenning van het onderwijsaanbod aan, en het beheersingsni-

veau van een landelijk representatieve dwarsdoorsnede van

leerlingen, mag het Speciaal Onderwijs niet buiten beschou-

wing blijven. Immers, zo'n 10% van het aantal leerlingen in

het Basisonderwijs volgt een of andere vorm van Speciaal

Onderwijs. Vanwege de aparte status en een andere interne

organisatie is een afzonderlijke studie naar de haalbaarheid

van periodiek peilingsonderzoek op scholen voor Speciaal

Onderwijs vereist. Er is gekozen voor onderzoek van de haal-

baarheid op de twee belangrijkste schooltypen in het Speciaal

Onderwijs: LOM- en MLK- scholen. In de jaren 1986 - 1987 is

een Voorstudie verricht op deze twee schooltypen, die bestaat

uit een aanbod- en prestatiepeiling op LOM-scholen en een

prestatiepeiling op MLK-scholen. Ook dit onderzoek is in de

eerste plaats een haalbaarheidsstudie. Het verwerven van een

inzicht in de taalvaardigheid van de leerlingen en het onder-

wijsaanbod staat op de tweede plaats. Gekozen is voor een

peiling in de eindgroep(en) van de kernafdeling, omdat dit
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een vergelijking met de peiling in het Basisonderwijs moge-

lijk maakt. Mocht deze haalbaarheidsstudie aantonen dat een

peiling van het onderwijsaanbod op LOM-scholen, en peiling

van de leerlingprestaties op LOM- en MLK-scholen mogelijk is,

dan kan in de toekomst de PPON uitgebreid worden naar andere

schooltypen.

1.2 Probleemstelling

De vraag naar de haalbaarheid van peilingsonderzoek in het

Speciaal Onderwijs valt uiteen in diverse deelvragen.

Allereerst moet de vraag beantwoord worden in hoeverre

peilingsonderzoek acceptabel is voor de verschillende groepen

belanghebbenden (ouders en leerkrachten). Immers, zonder de

medewerking van deze betrokkenen is het onmogelijk een pei-

lingsonderzoek uit te voeren.

De tweede vraag betreft de haalbaarheid. Is het mogelijk

om op LOM- en MLK-scholen een niveaupeiling te realiseren met

(een selectie van) instrumenten die voor het Basisonderwijs

zijn ontwikkeld, of moeten nieuwe instrumenten worden gecon-

strueerd? Deze vraag is vooral van belang voor de uniformi-

teit van een peiling. Alleen als op de verschillende school-

typen dezelfde peilingsinstrumenten worden afgenomen, zijn de

resultaten onderling vergelijkbaar.

Een derde vraag, die direct uit de voorgaande volgt, is de

vraag naar het beheersingsniveau voor de verschillende taal-

onderdelen. Bij de peiling van het taalvaardigheidsniveau in

het Speciaal Onderwijs is hiervoor extra informatie over de

leerlingen noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld informatie over

het technisch leesniveau.

Tenslotte is er nog een vraag betreffende de organisatie

van peilingsonderzoek in het Speciaal Onderwijs. Hoe moet de

afnameprocedure georganiseerd worden? Kan het toetsmateriaal

opgestuurd worden en onder supervisie van de leerkracht

worden afgenomen of is het wenselijk dat een getrainde proef-

leider de scholen bezoekt zodat de afname van de instrumenten

onder zijn leiding plaatsvindt?
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1.3 	 Maatschappelijk, onderwijskundig en wetenschappelijk 

belang 

In de Voorstudie PPON-Basisonderwijs worden verschillende

functies van peilingsonderzoek onderscheiden (Wesdorp et al.,

1986). In de eerste plaats dient peilingsonderzoek een alge-

meen maatschappelijk belang: de maatschappelijke discussie

over de kwaliteit van het onderwijs moet gevoerd worden. Niet

alleen het peil van het Basisonderwijs dient beschreven te

worden, maar ook dat van het Speciaal Onderwijs (zie 1.1.).

Peilingsonderzoek maakt het ook mogelijk de relatie tussen

onderwijsaanbod en onderwijsresultaten te bepalen. Met behulp

van peilingsonderzoek kan onderzocht worden of met de be-

schikbare onderwijsmiddelen de gestelde einddoelen optimaal

worden bereikt.

Daarnaast kan peilingsonderzoek een belangrijke functie

vervullen in de vorm van dienstverlening aan de curriculum-

ontwikkeling. Peilingsonderzoek kan inzichten opleveren over

de inhoudelijke invulling van het onderwijs. Zo krijgt men

een goed (hoewel geen volledig) beeld van de stand van zaken

op scholen. Dit kan een uitgangspunt zijn voor activiteiten

zoals die van bijvoorbeeld de Stichting voor de Leerplanont-

wikkeling (SLO).

Tenslotte is de vraag naar het onderwijsniveau ook van

belang voor het onderwijs zelf. Onderwijsgevenden en vakdi-

dactici willen graag weten welke vaardigheden wel en welke

vaardigheden (nog) niet beheerst worden. Peilingsgegevens

kunnen ook gebruikt worden om de prestaties van leerlingen

van de eigen school te vergelijken met die van leerlingen van

andere scholen (Wesdorp et al., 1986).

De Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs kent ook een weten-

schappelijk belang; vooral op het terrein van de beoorde-

lingsproblematiek. Voor de beoordeling van vijf schrijftaken

in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs, zijn in het project

Schaalconstructie beoordelingsschalen ontwikkeld. Dit zijn

reeksen van in kwaliteit oplopende taalprodukten. Met behulp
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van deze beoordelingsschalen konden veel opstellen in korte

tijd beoordeeld worden. De jury-betrouwbaarheid varieerde van

.83 tot .99 bij een jury van twee of drie beoordelaars (zie

Blok en Hoeksma, 1984). Dit staat in schril contrast tot de

overeenstemming tussen beoordelaars bij conventionele beoor-

delingsmethoden. Deze is immers zelden hoger dan .50.

Aangezien op LOM- en MLK-scholen veel slechte schrijfpro-

dukten beoordeeld moeten worden, kan de schaalbeoordelings-

procedure aan betrouwbaarheid verliezen. Voor extreem lage

(of hoge) scores op de schrijftoetsen biedt de schaal name-

lijk geen houvast. Dit probleem van een teruglopende betrouw-

baarheid bij de beoordeling van extreme leerlingprodukten kan

waarschijnlijk ondervangen worden door de schaal als het ware

te verlengen; met andere woorden er nieuwe schaalpunten aan

toe te voegen. Aan deze problematiek van de schaalverlenging

zal in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs de nodige aan-

dacht worden besteed.

Bij de hierboven geschetste belangen dienen ook een aantal

beperkingen van peilingsonderzoek aangegeven te worden.

Allereerst moet benadrukt worden dat de beide Voorstudies

PPON zich uitsluitend richten op het vakgebied taal. Er is

dus geen sprake van een peiling van het gehele onderwijsni-

veau. Bovendien is ook de operationalisatie van het eindni-

veau voor het taalonderwijs niet alles dekkend. Zeker niet

alle doelstellingen van het taalonderwijs zijn geoperationa-

liseerd. Dat was in het kader van deze studie ook niet moge-

lijk. Er is gestreefd naar een representatie van taaldoel-

stellingen die blijkens een doelstellingenonderzoek door

docenten, ouders en onderwijsspecialisten als belangrijk en

wenselijk beoordeeld zijn.

In de tweede plaats moet er op worden gewezen dat het pei-

lingsonderzoek op zich zoals het nu is uitgevoerd geen ant-

woord kan geven op de vraag in hoeverre door het onderwijs

een (on)voldoende eindniveau is bereikt. Dit kan pas geschie-

den door middel van een uitgebreid onderzoek onder groepen

belanghebbenden naar hun oordeel over de vraag wat een vol-

doende eindniveau is (Wesdorp et al., 1986).
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2. 	 STEEKPROEFOPZET EN DATAVERZAMELING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de steekproefopzet waar-

voor in dit onderzoek gekozen is. Eerst komt de populatiede-

finitie aan de orde (2.1). Daarna wordt aandacht besteed aan

de steekproefopzet (2.2), de beoogde steekproefaantallen, de

wijze waarop de scholen benaderd zijn, de gerealiseerde

steekproefaantallen, en de dataverzameling (2.3). Het hoofd-

stuk wordt besloten met een evaluatie van de gekozen steek-

proefopzet (2.4).

	

2.1 	 Populatiedefinitie van de Voorstudie PPON-Speciaal 

Onderwijs 

De centrale vraag van peilingsonderzoek is wat leerlingen op

school leren op het gebied van moedertaalonderwijs. Deze

vraag valt uiteen in de vraag naar het onderwijsaanbod en de

vraag naar het beheersingsniveau. De resultaten van het

peilingsonderzoek moeten het dus mogelijk maken uitspraken te

doen over twee typen variabelen: variabelen op schoolniveau

(onderwijsaanbodpeil) en op leerlingniveau (beheersingspeil).

Voor de bepaling van het onderwijsaanbod zal de steekproef

moeten bestaan uit leerjaren (de leerkrachten in een bepaald

leerjaar) en voor de bepaling van het beheersingsniveau uit

leerlingen.

Voor de populatiedefinitie bij een peiling van het onder-

wijsaanbod en het beheersingsniveau zijn verschillende alter-

natieven voorhanden. Zo kan de populatie gedefinieerd worden

als alle leerlingen op LOM- en MLK-scholen met een bepaalde

leeftijd, maar er kan ook gekozen worden voor definitie in

termen van een schoolorganisatorische eenheid. In overleg met

de begeleidingscommissie is gekozen voor het tweede alterna-

tief: leerlingen in de eindgroepen van de kernafdeling van

LOM- en MLK-scholen. Aan deze keuze ligt een aantal overwe-

gingen ten grondslag. Zo is het onderscheid tussen variabelen

op leerling- en variabelen op schoolniveau van belang. Het

onderwijsaanbod is gericht op leerlingen in leerjaren en niet
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op leerlingen met een bepaalde leeftijd. Het ligt daarom voor

de hand het beheersingspeil te bepalen bij leerlingen die ge-

groepeerd kunnen worden op basis van het onderwijsaanbod, dat

wil zeggen een bepaald leerjaar. Verder worden de resultaten

van peilingsonderzoek vastgelegd in een rapport dat voor

verschillende groepen gebruikers zo toegankelijk mogelijk

dient te zijn. Beleidsbepalers, inspecties, curriculumontwik-

kelaars, leerkrachten en andere bij het onderwijs betrokkenen

denken eerder in organisatorische eenheden dan in leeftijds-

categorieën. Dit is een van de overwegingen geweest voor het

kiezen van peiling op leerjaarniveau. Ook in organisatorisch

opzicht heeft deze keuze voordelen. Er hoeven minder leer-

krachten bij de afname betrokken te worden, en de organisatie

van de afname is eenvoudiger wanneer leerlingen uit één klas

getoetst worden.

Een nadeel bij populatiedefinitie in termen van organi-

satorische eenheden (eindgroepen) is het feit dat de leeftijd

van de leerlingen uiteen kan lopen. Dit kan van invloed zijn

op de mogelijkheid tot vergelijking van de resultaten van

verschillende peilingen, en tot de onderlinge vergelijking

van leerlingen in verschillende schooltypen.

Peilingsonderzoek is gericht op een periodieke vergelij-

king van het niveau op verschillende tijdstippen. Door be-

paalde leeftijdsgroepen als onderzoekspopulatie te definiëren

zou de storende invloed van leeftijd bij het vergelijken van

verschillende groepen gecontroleerd worden. Wanneer nu de

populatie gedefinieerd wordt als 'eindgroepers van LOM- en

MLK-scholen' zou leeftijd een storende variabele kunnen zijn

bij het vergelijken van leerprestaties uit verschillende

peilingen. De invloed van leeftijd kan echter statistisch

gecontroleerd worden door vergelijkingen conditioneel op

leeftijd uit te voeren.

Ook bij de onderlinge vergelijking van de prestaties van

leerlingen in verschillende typen Speciaal Onderwijs en het

Basisonderwijs kan leeftijd een storende variabele zijn.

Leerlingen in het Speciaal Onderwijs zijn in het algemeen wat

ouder dan de andere leerlingen. Ook hier kan het probleem
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ondervangen worden door conditionele vergelijkingen op leef-

tijd.

De keuze voor leerlingen in eindgroepen maakt het ook mo-

gelijk de prestaties van de leerlingen te vergelijken op een-

zelfde moment in de schoolloopbaan, namelijk bij de overgang

naar een bepaald type vervolgonderwijs. Omdat vooral in het

Speciaal Onderwijs niet alle eindgroepers schoolverlaters

zijn, zullen vergelijkingen over de schooltypen conditioneel

op schoolverlaters uitgevoerd moeten worden.

De populatie van deze Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs

bestaat uit scholen voor Speciaal Onderwijs in het schooljaar

1986/1987, waaraan een kernafdeling verbonden is voor LOM- of

MLK-onderwijs.

2.2 Steekproefopzet 

Bij het maken van een steekproefopzet moet onder andere

rekening gehouden worden met het eerder genoemde onderscheid

tussen variabelen op schoolniveau (de onderwijsaanbodpeiling)

en op leerlingniveau (de beheersingspeiling). De steekproef

ter bepaling van het onderwijsaanbod bestaat uit leerkrachten

die les geven aan een eindgroep van LOM- of MLK-scholen (in

deze Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs heeft op MLK-scholen

echter geen peiling van het onderwijsaanbod plaatsgevonden;

in de onderzoeksaanvraag was alleen sprake van peiling van

het onderwijsaanbod op LOM-scholen). In navolging van de

terminologie in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs (Wesdorp et

al., 1986) wordt deze steekproef de scholensteekproef ge-

noemd. De steekproef voor de beheersingspeiling bestaat uit

leerlingen van de eindgroepen van LOM- en MLK-scholen, deze

groep wordt in het volgende aangeduid als leerlingensteek-

proef.

In het registratiesysteem van het Ministerie van Onderwijs

en Wetenschappen is het aantal leerlingen in de verschillende

leerjaren niet opgenomen. Vandaar dat gekozen is voor een

getrapte steekproef waarbij eerst de scholen (eerste trap) en

vervolgens de leerlingen (tweede trap) getrokken zijn. De
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scholen - de primaire eenheden - zijn getrokken met een kans

evenredig aan de schoolgrootte. Per school is vervolgens een

constant aantal leerlingen uit de eindgroep getrokken. Uit-

gaande van de veronderstelling dat het aantal leerlingen in

de eindgroep evenredig is met de schoolgrootte ontstaat zo

een zelfwegende steekproef: iedere leerling heeft een gelijke

kans getrokken te worden.

Om redenen van efficiëntie, en omdat in de toekomst moge-

lijk relaties tussen het onderwijsaanbod en het beheersings-

niveau onderzocht zullen worden, is de scholensteekproef

gecombineerd met de leerlingensteekproef. De primaire eenhe-

den van de leerlingensteekproef zijn dus elementen van de

scholensteekproef. De consequentie hiervan is dat de scho-

lensteekproef niet zelfwegend is, daar niet alle scholen

dezelfde kans hebben getrokken te worden. Grote scholen zijn

in de scholensteekproef dan ook enigszins oververtegenwoor-

digd. Dit probleem kan ondervangen worden door middel van

weging bij het berekenen van de steekproefgrootheden. Wesdorp

et al. (1986) stellen terecht de vraag of terugwegen wel

gewenst is, daar de aanbodpeiling antwoord behoort te geven

op de vraag wat het aanbod is aan de gemiddelde eindgroep in

plaats van wat het gemiddelde aanbod is op LOM- en MLK-scho-

len.

2.3	 Steekproef en dataverzameling 

Beoogde aantal scholen en leerlingen 

Zoals in het voorgaande beschreven, is in de Voorstudie

gebruik gemaakt van een getrapte steekproef, waarbij in de

eerst trap de scholen getrokken zijn, en in de tweede trap de

leerlingen. Een nadeel bij een dergelijke steekproefopzet is

dat de variantie in het algemeen groter is dan in een enkel-

voudige steekproef. Het voordeel van een tweetrapssteekproef

is, dat de kosten die verbonden zijn aan de waarneming van de

steekproefelementen lager zijn, omdat per school (klas)

meerdere leerlingen getoetst kunnen worden. Een tweetraps-

steekproef is te verkiezen boven een enkelvoudige wanneer de



steekproef

de formule

doet toenemen (Kish, 1965). Rho wordt geschat met

rho = b(b-1)

S 2 - 	 1
s2 totaal 	 (b - 1)

1 0

nadelen gecompenseerd worden door de lagere kosten per ele-

ment (Kish, 1965).

Met behulp van de designfactor kan de verhouding bepaald

worden van de variantie van de schatter op grond van een

complexe steekproef (zoals de tweetrapssteekproef) en de

variantie van de schatter op grond van een enkelvoudige

steekproef met hetzelfde aantal elementen. De designfactor

wordt geschat met de formule

deff = 1 + { (b-1)rho }

waarin b het gemiddelde aantal elementen binnen een cluster

is, en rho de intraklassecorrelatie. Het aantal leerlingen

dat per school getoetst wordt, is in deze Voorstudie voor

alle scholen gelijk. In navolging van de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs is het aantal vastgesteld op vijf leerlingen

per school. De intraklassecorrelatie is bij gebruik van een

tweetrapssteekproef van belang, omdat de elementen binnen een

cluster (school) niet onafhankelijk zijn. Er is sprake van

homogeniteit binnen de clusters, wat de variantie in de

waarin S c
2  de variantie van de gemiddelden van de klassen is,

de variantie in de gehele steekproef, en b hets2totaa I
aantal leerlingen per klas.

Voor het bepalen van het benodigde steekproefaantallen is

tenslotte nog de gewenste nauwkeurigheid waarmee de presta-

ties van de leerlingen geschat worden van belang. De gewenste

nauwkeurigheid is de verhouding tussen de populatievariantie

en de variantie van het steekproefgemiddelde. In Tabel 2.1

worden geplande steekproefaantallen en de nauwkeurigheid van

de schattingen vermeld. Hierbij is op grond van de gegevens

van de Voorstudie PPON-Basisonderwijs (Hoeksma et al., 1985)

de intraklassecorrelatie voor de lees- en schrijftaken ge-

schat op .10, voor de spreektaken op .05.
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Tabel 2.1: Beoogde steekproefaantallen en nauwkeurigheid van
de schattingen in de Voorstudie PPON-Speciaal
Onderwijs, uitgaande van de in de Voorstudie
PPON-Basisonderwijs gevonden rho's

Geschatte Aantal 	 Nauwkeurig- 95% betrouw-
rho 	 scholen heid schat- baarheids-

ting 	 interval

LOM-scholen
Lees- en
schrijftaken .10 80 .059 x + 	 .116s
Spreektaken .05 20 .110 5t" 	 + 	 .215s
Onderwijsaanbod - 100 .100 x 	 -77 	.196s

MLK-scholen
Lees- en
schrijftaken .10 60 .068 i + .134s
Spreektaken .05 20 .110 T .215s

In het voorgaande is gewezen op de noodzaak vergelijkingen

over schooltypen conditioneel op schoolverlaters uit te

voeren (zie 2.1). Wanneer ervan uitgegaan wordt dat 80% van

de leerlingen schoolverlater is, is bij de beoogde steek-

proefaantallen de nauwkeurigheid van de schatting bij de

lees- en schrijftaken op LOM-scholen .064, op MLK-scholen

.074.

Steekproef 

Voor de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs zijn twee steek-

proeven getrokken: één voor LOM en één voor MLK op basis van

het scholenbestand van het Ministerie van Onderwijs en Weten-

schappen. Iedere steekproef bestond uit een hoofdsteekproef

en twee reservesteekproeven om eventueel non-response op de

hoofdsteekproef op te vangen.

In de eerste fase van de Voorstudie PPON-Speciaal Onder-

wijs, het onderzoek naar de mening van ouders en onderwijs-

gevenden over periodieke peiling, verklaarden 59 LOM-docenten

en 50 MLK-docenten uit de hoofd- en de eerste reservesteek-

proef zich bereid tot medewerking aan de in het schooljaar

1986/1987 te organiseren proefpeiling (zie deel I). Van deze

groep bleken uiteindelijk 56 LOM-scholen en 46 MLK-scholen
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bereid. Vier LOM-scholen hebben zich in een latere fase
teruggetrokken, terwijl één school bij nader inzien toch

bereid bleek tot medewerking. Drie MLK-scholen bleken reeds

medewerking verleend te hebben aan interviews in de eerste

fase van de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs, en zijn
daarom niet bij de proefpeiling betrokken, twee scholen
hebben zich teruggetrokken. Ook in de groep MLK-scholen bleek

één school alsnog bereid tot medewerking.

In een volgende benaderingsronde medio september (school-

jaar 1986-1987) zijn de nog niet benaderende LOM-scholen uit
de eerste reservesteekproef aangeschreven met het verzoek tot

deelname aan de aanbodpeiling. Tevens is een aantal scholen

uit de tweede reservesteekproeven benaderd; de LOM-scholen

voor deelname aan de aanbod- en prestatiepeiling, de MLK-

scholen voor deelname aan de prestatiepeiling. Scholen die na

drie weken nog niet gereageerd hadden, zijn telefonisch

gerappeleerd.

Omdat het zich liet aanzien dat het aantal scholen na deze

benaderingsronde nog niet voldoende zou zijn, is medio okto-

ber het restant van de tweede reservesteekproef LOM-scholen

aangeschreven, gedeeltelijk voor deelname aan de aanbodpei-

ling, gedeeltelijk voor deelname aan de aanbod- en prestatie-

peiling. Tevens is nog aan een aantal MLK-scholen verzocht

medewerking te verlenen aan de prestatiepeiling. Begin decem-

ber heeft tenslotte een telefonische rappelronde plaatsgevon-

den voor scholen die nog niet gereageerd hadden.

Er zijn meer scholen benaderd dan noodzakelijk was voor

het behalen van de beoogde aantallen (LOM 80, MLK 60). Dit is

gebeurd in verband met mogelijke uitval na aanvankelijke

toezegging. Inderdaad bleken zich in totaal nog tien scholen

terug te trekken, drie LOM-scholen voor de aanbodpeiling,

vijf LOM-scholen voor de aanbod- en prestatiepeiling, en twee

MLK-scholen voor de prestatiepeiling.

In de steekproeven bleken zich ook nogal wat scholen voor

Voortgezet Speciaal Onderwijs te bevinden, 38 VSO-LOM en 33

VSO-MLK. Bovendien waren verschillende scholen tweemaal

vertegenwoordigd, namelijk zeven LOM-scholen en twee MLK-

scholen. Bij de berekening van de responsepercentages zijn
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deze scholen buiten beschouwing gelaten, evenals de scholen

die reeds aan de interviews van het haalbaarheidsonderzoek

hadden meegedaan, en 4én school waarvan de benaderingsbrief

als onbestelbaar geretourneerd werd. De resultaten van de

verschillende benaderingsronden staan vermeld in Tabel 2.2.

Tabel 2.2: Bereidheid tot deelname aan de proefpeiling
Speciaal Onderwijs

Hoofd
steek-
proef

Eerste
reserve-
steekproef

tweede
reserve-
steekproef

Totaal (%)

LOM-scholen
aanbod- en
prestatie-
peiling

Bereid 34a) 22a) 33 89 (51.7)
Niet bereid 18 10 16 44 (25.6)
Non-response 20 17 2 39 (22.7)

77 49 51 rri
MLK-scholen
prestatie-
peiling

Bereid 29b) 17b) 19 65 (49.2)
Niet bereid 13 2 11 26 (19.7)
Non-response 22 15 4 41 (31.1)

34 132

LOM-scholen
aanbodpeiling

Bereid - 10 8 18 (50.0)
Niet bereid - 4 10 14 (38.9)
Non-response - 4 - 4 (11.1)

18 18 36

a) Uit deze groep zijn 11 scholen uit de hoofdsteekproef en
9 scholen uit de eerste reservesteekproef getrokken voor
afname door een proefleider van de SCO (zie 2.3: dataver-
zameling).
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b ) Uit deze groep zijn 14 scholen uit de hoofdsteekproef en
7 scholen uit de eerste reservesteekproef getrokken voor
afname door een proefleider van de SCO (zie 2.3: dataver-
zameling) Er zijn 21 MLK-scholen met proefleider, omdat
de eindgroep van één school zeer klein bleek (slechts 9
leerlingen).

Uit de tabel wordt duidelijk dat de non-response van LOM-

scholen (aanbod- en prestatiepeiling) en van de MLK-scholen

(prestatiepeiling) in de hoofdsteekproef en de eerste reser-

vesteekproef het grootst is. Een reden hiervoor zou kunnen

zijn dat het verzoek om medewerking aan de proefpeiling in

deze groepen verwerkt was in de enquête over de haalbaarheid

van de periodieke peiling. Wanneer docenten bijvoorbeeld door

tijdgebrek de enquête niet ingevuld hebben, is uiteraard ook

de vraag om medewerking aan de proefpeiling niet beantwoord.

Non-response op het haalbaarheidsonderzoek leidt dan ook tot

non-response op de proefpeiling. Daarnaast kan ook de periode

van verzending van de enquête - tegen het einde van het

schooljaar - een rol gespeeld hebben (zie deel I).

In totaal blijkt ongeveer de helft van de aangeschreven

scholen bereid tot deelname aan de proefpeiling. Dit is

vergelijkbaar met de resultaten van de proefpeiling in het

Basisonderwijs (zie Wesdorp et al., 1986).

Non-response 

In totaal bleken 168 scholen niet bereid tot medewerking of

niet te reageren. Om inzicht te krijgen in de factoren die

hierbij een rol gespeeld hebben, is de scholen verzocht de

redenen op te geven waarom men niet bereid is tot medewerking

en/of niet reageert op het verzoek. Hiertoe zijn in totaal

149 scholen benaderd. De overige 19 scholen hebben namelijk

voldaan aan het verzoek de onderwijsaanbodvragenlijst te

beoordelen (zie 3.7) of hebben zich teruggetrokken nadat het

non-response-onderzoek uitgevoerd is. Deze scholen zijn niet

bij het non-response-onderzoek betrokken.

De scholen uit de latere benaderingsronden (32) zijn te-

lefonisch benaderd, de overige scholen (117) hebben een

schriftelijk verzoek ontvangen de reden te vermelden. Van de
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117 scholen hebben er 76 (65%) gereageerd op dit verzoek. In

totaal is dus van 108 scholen een reactie ontvangen - 76

schriftelijk en 32 telefonisch. De antwoorden van de scholen

op de vraag waarom men niet bereid was of niet gereageerd

heeft op het verzoek mee te werken aan de Voorstudie PPON-

Speciaal Onderwijs zijn weergegeven in een aantal catego-

rieën. Verschillende scholen hebben meerdere redenen opgege-

ven. De volgende redenen werden genoemd:

- geen tijd voor het onderzoek (54x)

overstelpt door verzoeken om medewerking aan onderzoek

(29x)

- doen al mee aan een of meer onderzoeken (22x)

- resultaten hebben geen praktisch belang voor de school of

de leerling (3x)

- kritiek op bezuinigingen en/of onderwijsbeleid (24x)

- onzorgvuldige publiciteit waardoor resultaten nadelig

werken voor leerlingen in het Speciaal Onderwijs (lx)

- administratieve redenen: verzoek heeft de school niet

bereikt, de persoon die het verzoek moet behandelen is

ziek e.d. (8x)

- school geeft alleen Voortgezet Speciaal Onderwijs (5x)

De redenen om niet mee te doen aan de Voorstudie PPON-Spe-

ciaal Onderwijs (of niet te reageren) blijken vooral betrek-

king te hebben op tijdgebrek, al dan niet in verband met

deelname aan andere onderzoeken. Ook het onderwijsbeleid en

de bezuinigingen in het Speciaal Onderwijs leiden tot een

geringere bereidheid tot deelname aan het onderzoek.

Dataverzameling 

Na afloop van de verschillende benaderingsronden kon de

dataverzameling beginnen. Allereerst zijn alle scholen aan-

geschreven die zich bereid verklaard hadden tot medewerking

aan de proefpeiling. In dit schrijven werd de gang van zaken

bij de dataverzameling geschetst. Tevens werden de leerkrach-

ten verzocht op een bijgevoegde lijst de roepnamen van alle

leerlingen in de klas in alfabetische volgorde te vermelden.
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Deze lijsten bestonden uit zogenaamde computervellen met

voorbedrukte etiketten. De etiketten waren voorzien van

schoolnummer, leerlingnummer en (alleen voor LOM-leerlingen)

van de aanduiding A of B ten behoeve van de verdeling van
verschillende taakboekjes over de leerlingen (zie voor de

verschillende taakboekjes 3.5). Op een eveneens bijgevoegd

antwoordformulier kon de leerkracht de tijden invullen waarop

hij/zij telefonisch bereikbaar was. Dit laatste was noodzake-

lijk omdat alle leerkrachten na verzending van het toets-

materiaal telefonisch benaderd zijn om na te gaan of het

toetsmateriaal aangekomen is, en of er problemen zijn bij de

afname. Na terugzending van deze gegevens zijn de naamlijsten

gecopieerd om te kunnen controleren of alle verzonden taak-

boekjes geretourneerd zijn.

Vervolgens zijn alle taakboekjes met behulp van de gere-

tourneerde lijsten op naam gesteld. Besloten is de aanbodvra-

genlijst en de taakboekjes gescheiden te verzenden naar de

LOM-scholen. In de proefpeiling in de allochtonensteekproef

van het Basisonderwijs was namelijk de indruk ontstaan dat

gelijktijdige verzending van taakboekjes en vragenlijst voor

leerkrachten aanleiding was zich bij nader inzien terug te

trekken. De lengte van de vragenlijst zou de leerkrachten

afschrikken (zie Wesdorp et al., 1986).

Half januari 1987 zijn de taakboekjes verzonden naar de

LOM- en MLK-scholen, samen met een uitvoerige instructie over

de afnameprocedure en een leerlingenlijst. Het doel van de

instructie was de bevordering van een zo gelijk mogelijke

gang van zaken tijdens de afname op elke school. Op de leer-

lingenlijst hebben de leerkrachten enkele gegevens over de

leerlingen vermeld zoals geslacht, aantal jaren Speciaal

Onderwijs, wel of geen schoolverlater, vervolgonderwijs,

scores op de BRUS-test voor technisch lezen. In de weken

volgend op de verzending van de taakboekjes zijn alle leer-

krachten van de eindgroepen telefonisch benaderd met de vraag

of de taakboekjes ontvangen zijn en of er eventueel problemen

of onduidelijkheden zijn over de afname. Twee weken na de

verzending van de taakboekjes zijn de aanbodvragenlijsten

naar de LOM-scholen verzonden. Ook over de ontvangst van deze
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vragenlijst is telefonisch contact gezocht met de leerkrach-

ten. De leerkrachten bleken de ingevulde taakboekjes en de

vragenlijst (dit laatste alleen voor LOM-leerkrachten) be-

trekkelijk snel te retourneren: eind maart was vrijwel al het

materiaal geretourneerd. Met name het telefonisch contact

lijkt voor veel leerkrachten een stimulans geweest te zijn

het materiaal op korte termijn te retourneren.

Eind januari 1987 zijn alle leerkrachten van de eindgroe-

pen van proefleiderscholen (de scholen waar de taakboekjes

niet door de leerkracht worden afgenomen, maar door een

proefleider van het SCO) gebeld om een afspraak te maken voor

de afname van de schriftelijke en mondelinge taaltoetsen. In

de maanden februari en maart zijn deze scholen door een

proefleider bezocht. Steeds hebben de leerlingen 's morgens

de taakboekjes gemaakt, terwijl 's middags bij vijf leerlin-

gen de spreektaken zijn afgenomen. Bij dezelfde vijf leerlin-

gen is ook de BRUS-test afgenomen door de proefleider. Eind

maart kon begonnen worden met de selectie van de prestaties

van leerlingen die uiteindelijk in de proefpeiling betrokken

zouden worden. Alle leerlingen van een eindgroep hebben een

taakboekje gemaakt, zowel op de proefleiderscholen als op de

niet-proefleiderscholen, maar niet alle leerlingprestaties

zijn in de steekproef opgenomen. Uit de geretourneerde taak-

boekjes zijn per school, per taakboekje op willekeurige wijze

vijf leerlingen getrokken. Omdat vier taken in beide taak-

boekjes (A en B) voor de LOM-leerlingen opgenomen waren, zijn

voor deze taken dus steeds de gegevens van tien leerlingen

per school beschikbaar. Voor alle overige taken zijn de

resultaten voor vijf leerlingen per school beoordeeld.

2.4 Evaluatie van de steekproefopzet 

Voor dit onderzoek naar de haalbaarheid van een periodieke

peiling van het onderwijsniveau is een steekproef gebruikt,

waarin de scholen getrokken zijn met een kans evenredig aan

de schoolgrootte. Vervolgens zijn in de tweede trap de leer-

lingen getrokken. Bij gebruik van een tweetrapssteekproef is
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de variantie in het algemeen groter dan in een enkelvoudige

steekproef (zie 2.3). Bij de berekening van de benodigde

steekproefaantallen is daarom gebruik gemaakt van de design-

factor: de verhouding tussen de variantie van een complexe

steekproef en de variantie van een enkelvoudige steekproef

met hetzelfde aantal elementen. Deze designfactor is afhanke-

lijk van het aantal leerlingen binnen een cluster en van de

intraklassecorrelatie rho. Bij het berekenen van het beno-

digde aantal scholen is uitgegaan van de in de Voorstudie

PPON-Basisonderwijs gevonden rho's. Inmiddels kan deze intra-

klassecorrelatie ook berekend worden voor de LOM- en MLK-

scholen in deze Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs. In Tabel

2.3 worden de over taken gemiddelde rho's gerapporteerd voor

de lees-, schrijf- en spreekscores van leerlingen in beide

schooltypen.

Tabel 2.3: Gemiddelde intraklassecorr.elatie voor lezen,
schrijven en spreken in de Voorstudie PPON-Spe-
ciaal Onderwijs

LOM 	 MLK

lezen 	 .10 	 .21

schrijven 	 .13 	 .20

spreken 	 .02 	 .16

Uit Tabel 2.3 blijkt dat de intraklassecorrelatie groter is

dan de voor de berekening van de beoogde aantallen gehan-

teerde rho's (lezen en schrijven .10; spreken .05), behalve

voor lezen en spreken op LOM-scholen. De rho's op MLK-scholen

zijn aanzienlijk groter dan de geschatte waarden. Een grotere

rho houdt in dat de standaardfouten van de leerlingprestaties

groter zijn dan aanvankelijk geraamd werd. Deze berekeningen

waren echter gebaseerd op geringere steekproefaantallen (LOM:

n=80; MLK: n=60) dan uiteindelijk bereikt zijn. Aan de Voor-

studie PPON-Speciaal Onderwijs hebben namelijk 89 LOM- en 65

MLK-scholen medewerking verleend (zie 2.3). Zoals Tabel 2.4

duidelijk maakt, worden de effecten van de grotere intra-
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klassecorrelatie grotendeels gecompenseerd door het grotere

aantal scholen dat heeft meegedaan.

Tabel 2.4: Gerealiseerde steekproefaantallen en nauwkeurig-
heid van de schattingen op grond van de in de
Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs gevonden rho's

Aantal
scholen

Nauwkeurig-
heid

95% betrouw-
baarheids-
interval

LOM-scholen
Leestaken 89 .056 k + 	 .111s
Schrijftaken 89 .058 Fc + 	 .115s
Spreektaken 20 .073 R + .144s

Leestaken, 	 10 leerlingen
per clustera) 89 .046 )--Z' 	 + 	 .091s

Schrijftaken, 	 10 leer-
lingen per clusterb) 89 .049 k" + 	 .097s

Onderwijsaanbod 107 .097 x + 	 .191s

MLK-scholen
Leestaken 65 .075 x + 	 .148s
Schrijftaken 65 .074 i 	 .146s
Spreektaken 21 .125 R + .245s

a) de leestaken 'aanmeldingsformulier' en 'tekst paddestoe-
len' zijn in tegenstelling tot de andere leestaken door 10
Leerlingen per klas gemaakt

b) de schrijftaken 'notitie huisgenoten' en 'beschrijven
kampeerboerderij' zijn in tegenstelling tot de andere
schrijftaken door 10 leerlingen per klas gemaakt

Gezien het karakter van de Voorstudie PPON-Speciaal Onder-

wijs, een haalbaarheidsonderzoek en geen definitieve peiling,

worden de resultaten van de Voorstudie gerapporteerd in de

vorm van gemiddelden en standaarddeviaties in de steekproef.

In de standaarddeviaties van de schrijf- en leesprestaties

zijn de gevonden intraklassecorrelaties verdisconteerd. Dit

is niet gebeurd bij de rapportage van spreekprestaties, omdat

het aantal scholen waarbij de spreekprestaties afgenomen zijn

(LOM: 20; MLK: 21) hiervoor te gering is. De standaarddevia-
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ties binnen de verschillende afnameconditie (afname door de

eigen leerkracht of door een proefleider; zie hoofdstuk 5)

zijn, eveneens op grond van het geringe aantal scholen waar-

bij de taken door een proefleider zijn afgenomen, berekend op

grond van de intraklassecorrelatie die voor het betreffende

schooltype als geheel gevonden is. De geinteresseerde lezer

kan overigens zelf het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het

gemiddelde berekenen op grond van de gerapporteerde gegevens,

namelijk

K + 1.96 {S nn-1) 1 / 2 }

Dit interval geeft aan dat, wanneer een voldoende groot

aantal steekproeven op dezelfde wijze getrokken wordt, 95%

van de steekproeven een gemiddelde zal hebben dat ligt binnen

de aangegeven grenzen.

In het voorgaande is aandacht besteed aan de gevolgen van

de keuze voor een tweetraps - in plaats van een enkelvoudige

steekproef. Daarnaast dient te worden ingegaan op een belang-

rijke foutenbron, namelijk de non-response. Niet alle scholen

uit de steekproef hebben meegedaan aan de peiling. Van de

LOM-scholen die benaderd zijn voor deelname aan de aanbod én

prestatiepeiling heeft 51.7% deelgenomen. Aan de presta-

tiepeiling op MLK-scholen heeft 49.2% van de benaderde scho-

len medewerking verleend, aan de aanbodpeiling op LOM-scholen

50.0%. Door het grote aantal scholen uit de steekproef dat

niet bereid bleek tot deelname kan er niet zonder meer van

uitgegaan worden dat de resultaten een representatief beeld

van de populatie geven. Wanneer de beide groepen scholen-

respondenten en niet-respondenten - van elkaar verschillen op

relevante kenmerken, hoeven de resultaten van de groep scho-

len en leerlingen die hebben meegedaan aan de proefpeiling

niet op te gaan voor de gehele populatie. Van de scholen die

niet bereid bleken aan het onderzoek mee te doen of niet

reageerden op het verzoek zijn - op de in 2.3 genoemde reden-

en na - geen gegevens bekend. Wel kunnen enkele achtergrond-

gegevens van de scholen en leerlingen die hebben meegedaan

aan de proefpeiling vergeleken worden met landelijke gege-

vens.
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In totaal hebben 107 LOM-scholen zich bereid verklaard tot

deelname aan de onderwijsaanbodpeiling. In het schooljaar

1986/1987 waarin de proefpeiling heeft plaatsgevonden, waren

er 271 LOM-scholen met een kernafdeling, zodat 39.5% van alle

LOM-scholen bij dit onderdeel betrokken was. Op 89 LOM-scho-

len is naast het onderwijsaanbod tevens het beheersingsniveau

vastgesteld. De resultaten van dit deel van de proefpeiling

hebben dus betrekking op 32.8% van alle LOM-scholen. Aan de

beheersingspeiling op MLK-scholen heeft 27.0% van alle MLK-

scholen (65 van de 241) deelgenomen.

Uit Tabel 2.5 blijkt dat de verdeling van de leerlingen

over jongens en meisjes op de scholen die hebben meegedaan

aan de proefpeiling, nauwelijks verschilt van de landelijke

gegevens. Opgemerkt moet worden dat deze laatste gegevens

betrekking hebben op alle scholen, dat wil zeggen inclusief

de scholen waar alleen Voortgezet Speciaal Onderwijs gegeven

wordt. Tevens zijn het gegevens over het schooljaar 1984/-

1985. Weliswaar is de proefpeiling gehouden in het schooljaar

1986/1987, maar recentere gegevens zijn nog niet gepubli-

ceerd.

Tabel 2.5: Percentage jongens en meisjes op LOM- en MLK-
scholen, voor de scholen die meegedaan hebben aan
de Voorstudie PPON-SO en voor de populatie (CBS-
gegevens 1984/1985)

sexe leerlingen

PPON-SO 	 Landelijke
1986/1987 	 gegevens
(scholen met 	 1984/1985
kernafdeling) 	 (inclusief

scholen
voor VSO)

LOM
jongens 	 76.1 	 76.9
meisjes 	 22.5 	 23.1
niet bekend 	 1.4 	 -

MLK
jongens 	 60.8 	 62.4
meisjes 	 37.4 	 37.6
niet bekend 	 1.8
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Verder zijn er geen gegevens bekend die vergeleken zouden

kunnen worden met de landelijke gegevens. Het is echter wel

van groot belang inzicht te krijgen in de mate waarin de non-

response invloed heeft op de resultaten van de proefpeiling.

In navolging van de Voorstudie PPON-Basisonderwijs is daarom

de mogelijke onzuiverheid in de schatting het populatiegemid-

delde ten gevolge van de non-response berekend met behulp van

de formule

E (ii) - x = W2 (54 - Fc2),

waarin W2 het stratumgewicht voor de niet-respondenten,

het gemiddelde van de respondenten, 3t2 het (geschatte) gemid-

delde van de niet-respondenten, E (1) de verwachting van het

gemiddelde van de respondenten, 7c het (onbekende) populatie-

gemiddelde. Voor deze analyse is de taak uit de prestatie-

peiling gekozen, waarop de scholen bij de proefpeiling in het

Basisonderwijs het sterkst van elkaar verschilden namelijk

het beschrijven van een kampeerboerderij. Aangezien het

percentage non-respondenten bij LOM- en MLK-scholen ver-

schilt, worden ook verschillende stratumgewichten voor de

beide groepen non-respondenten gebruikt, voor LOM en MLK

respectievelijk .483 en .508. De gemiddelde score voor de

non-respondenten is uiteraard niet bekend. Voor deze score

zullen we de 25e percentielscore hanteren van twee groepen:

1. Een representatieve steekproef van 113 Basisscholen uit de

Voorstudie PPON-Basisonderwijs.

2. Een steekproef van 28 stimuleringsscholen uit de Voorstu-

die PPON-Basisonderwijs.

Dit betekent dat er van uitgegaan wordt dat de non-responden-

ten bij de prestatiepeiling in het Speciaal Onderwijs een

gemiddelde score gehaald zouden hebben, waar 75% van de

scores in het Basisonderwijs boven ligt. De onzuiverheid in

de schatting van het populatiegemiddelde voor de taak 'het

beschrijven van een kampeerboerderij' ten gevolge van de non-

response staat vermeld in Tabel 2.6.
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Tabel 2.6: Onzuiverheid in de schatting van het populatiege-
middelde voor 'het beschrijven van een kampeer-
boerderij' ten gevolge van de non-response in de
steekproef

Onzuiverheid van de schatting
van het populatiegemiddelde

Gemiddelde score non-respon- 	 LOM 	 MLK
denten
	

(k= 85.4) 	 (k= 74.0)

Steekproef Basisonderwijs
(X= 80.4)
	

2.42 	 - 3.25

Steekproef stimulerings-
scholen (X= 77.6)
	

3.77 	 - 1.83

De onzuiverheid van de schatting van het populatiegemiddelde

ligt tussen - 1.83 en 3.77 wanneer uitgegaan wordt van de

hier gekozen gemiddelde score van de non-respondenten. Dit

betekent dat de onzuiverheid in de schatting voor de gemid-

delde scores die in dit voorbeeld gekozen zijn (25e percen-

tiel-score van Basis- en stimuleringsscholen) voor LOM-leer-

lingen bijna drie, respectievelijk 4.5 maal zo groot is als

de standaardfout (onzuiverheid 2.42 en 3.77; standaardfout

.820); bij MLK-leerlingen bijna 2.5, respectievelijk bijna

1.5 maal zo groot als de standaardfout (onzuiverheid -3.25 en

-1.83; standaardfout 1.326).

Over het prestatieniveau van de non-respondenten kunnen

echter alleen veronderstellingen gedaan worden, hun werke-

lijke prestatie is onbekend. De voorbeelden maken duidelijk

dat de invloed van non-respondenten op de resultaten aanzien-

lijk kán zijn. Het bleek mogelijk door actieve telefonische

benadering in de latere benaderingsronden meer scholen bereid

te vinden tot deelname aan de prestatie- en aanbodpeiling op

LOM- en MLK-scholen dan bij de eerdere benaderingsronden het

geval was, maar ook op deze wijze bleef het aantal scholen

dat bereid was tot deelname beperkt (LOM: 65%; MLK: 56%). Het

bovenstaande wijst er nog eens op hoe belangrijk het is dat

bij toekomstig peilingsonderzoek zoveel mogelijk scholen uit
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de steekproef bereid gevonden worden tot deelname aan de

peiling. Mocht men hierin niet slagen, dan zal tenminste een

aantal achtergrondgegevens verzameld moeten worden over de

scholen die niet deelnemen, zodat meer inzicht gekregen kan

worden in de representativiteit van de steekproef voor de

populatie.
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3. 	 INSTRUMENTCONSTRUCTIE

In de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs is gebruik gemaakt

van het in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs ontwikkelde

instrumentarium. De informatie over de bruikbaarheid van die

instrumenten is voor een belangrijk deel verzameld in de

eerste fase van de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs, het

acceptabiliteitsonderzoek. De opzet hiervan wordt beschreven

in 3.1. De mening van ouders en leerkrachten over de wense-

lijkheid en de haalbaarheid van periodieke peiling komt in

3.2 aan de orde. Daarna wordt het oordeel van leerkrachten

over de bruikbaarheid van de basisschoolinstrumenten weerge-

geven (3.3). In 3.4 wordt besproken welke taken geselecteerd

zijn voor afname in het Speciaal Onderwijs, en in 3.5 de

wijze waarop deze taken verwerkt zijn in drie taakboekjes. De

afnameprocedure wordt beschreven in 3.6. In 3.7 wordt ten-

slotte ingegaan op de constructie van de vragenlijst voor het

onderwijsaanbod.

	

3.1 	 Het acceptabiliteitsonderzoek 

De eerste fase van het project PPON-Speciaal Onderwijs be-

stond uit een acceptabiliteitsonderzoek (zie deel I). In die

fase ging het om twee hoofdvragen: a) achten leerkrachten en

ouders de deelname van de leerlingen aan een peilingsonder-

zoek wenselijk en haalbaar?; b) is het mogelijk om op LOM-

en MLK-scholen een niveaupeiling te realiseren met (een

selectie van) meetinstrumenten die in de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs zijn ontwikkeld?

Het acceptabiliteitsonderzoek viel in twee onderdelen

uiteen. Allereerst zijn er interviews gehouden met enkele

LOM- en MLK-leerkrachten die lesgeven in de eindgroepen van

de kernafdeling. Ten tweede is er op grond van de interviews

een schriftelijke enquête samengesteld. De vragen van de

enquête waren zo veel mogelijk afgestemd op het enquête-

onderzoek van Scheerens (1984; 1985) waarin de mening van
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ouders en leerkrachten over de PPON-Basisonderwijs werd

gevraagd.

In de interviews werd aan leerkrachten gevraagd hun mening te

geven over de wenselijkheid en haalbaarheid van een perio-

dieke peiling in het Speciaal Onderwijs. Tevens kregen de

leerkrachten alle schrijf-, lees- en spreektaken voorgelegd

uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs met het verzoek een

oordeel te geven over de wenselijkheid en haalbaarheid van

deze taken. Indien een taak als niet wenselijk en/of haalbaar

werd beoordeeld, volgde steeds de vraag 'waarom'.

Op deze manier was het mogelijk een eerste indruk te

krijgen van de mening van leerkrachten over periodiek pei-

lingsonderzoek. Bovendien was het mogelijk na te gaan of, en

zo ja met welke taken uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs,

een proefpeiling in het Speciaal Onderwijs mogelijk is. Het

grote voordeel van de interview-methode was dat er veel gede-

tailleerde informatie verkregen werd over mogelijke problemen

bij de afname van de taken.

Het enquête-onderzoek was gericht op: 1) leerkrachten die

lesgeven in de eindgroep van de kernafdeling van LOM- en MLK-

scholen; 2) ouders die zitting hebben in de medezeggen-

schapsraad van LOM- en MLK-scholen. De keuze voor de ouders

in de medezeggenschapsraad is ingegeven door de overweging

dat de meest relevante response verwacht mag worden van

ouders die duidelijk betrokken zijn bij de gang van zaken op

scholen. Voor de beide groepen, ouders en leerkrachten, zijn

verschillende enquêtes geconstrueerd. De enquête voor de

ouders was beperkt van opzet. In deze enquête werden uit-

sluitend vragen gesteld over de wenselijkheid van een PPON in

het Speciaal Onderwijs, de wenselijkheid van het meten van

schoolse of functionele vaardigheden, en de mening van ouders

over medewerking van de school aan een dergelijke peiling. De

enquête voor de leerkrachten bestond uit drie hoofdonderde-

len: 1) enkele algemene vragen; 2) vragen over een PPON in

het Speciaal Onderwijs; en 3) vragen over de spreek-, lees-

en schrijftaken uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs. De

algemene vragen hadden onder meer betrekking op bijvoorbeeld
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de klassegrootte en het aantal schoolverlaters in de eind-

groep. De vragen over een PPON in het Speciaal Onderwijs

concentreerden zich op: 1) de mening over de wenselijkheid

en haalbaarheid; 2) de mening over het meten van schoolse of

functionele vaardigheden; 3) de bereidheid tot medewerking.

Bij de spreek-, schrijf- en leestaken werden steeds dezelfde

vragen gesteld: is het volgens u gewenst dat de meeste leer-

lingen uit uw eindgroep dit kunnen?; en hoeveel procent van

het totaal aantal leerlingen in uw eindgroep kan deze taak

zelfstandig uitvoeren? De spreektaken werden globaal beschre-

ven en de lees- en schrijftaken werden in de vorm van werk-

boekjes (A, B, C of D) bij de enquête gevoegd. In werkboekje

D, dat gebruikt is bij een deelonderzoek van de Voorstudie

PPON-Basisonderwijs onder allochtone leerlingen, staan gese-

lecteerde taken uit de werkboekjes A, B en C, die in de

Voorstudie PPON-Basisonderwijs niet al te moeilijk waren

gebleken.

Daar het niet haalbaar was elke leerkracht alle lees- en

schrijftaken voor te leggen, is er voor gekozen om per leer-

kracht slechts één taakboekje te sturen. Dit betekende dat er

voor wat betreft de vragen over de lees- en schrijftaken

verschillende versies van de enquête gemaakt werden. De

enquête voor de leerkrachten bestond dus uit vier verschil-

lende versies A, B, C en D. De algemene vragen, de vragen

over een PPON in het Speciaal Onderwijs, en de vragen over de

spreektaken waren voor alle enquêtes indentiek. Alleen de

vragen over de schrijf- en leestaken waren afgestemd op de

respectievelijke werkboekjes A, B, C of D.

De beoogde steekproef voor de enquête bestond uit 80 LOM-

en 80 MLK-scholen. Aan elke school werden één enquête voor de

leerkracht en één enquête voor een ouder toegezonden. De vier

verschillende versies van de enquête voor de leerkrachten

werden evenredig over de steekproef verdeeld. In Tabel 3.1

wordt een overzicht gegeven van het aantal verzonden en

geretourneerde enquêtes per groep. De categorie ouders onbe-

kend is ontstaan doordat veel ouders het identificatielabel

van de enquête hadden gescheurd.
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Tabel 3.1: De aantallen verstuurde en geretourneerde enquê-

tes uitgesplitst naar groep

enquête leerkrachten 	 enquête ouders

verzonden geretourneerd 	 verzonden geretourneerd

LOM 125 71 	 (57%) 125 60a)

MLK 107 62 	 (58%) 107 56

onbekend - - 35

a) de responsepercentages op de enquête voor de ouders zijn
niet per schooltype te geven i.v.m. de categorie ouders
onbekend; voor de groep als geheel is het 65%

De verdeling van de verschillende versies van de enquête (A,

B, C en D) over de groep leerkrachten is weergegeven in Tabel

3.2.

Tabel 3.2: Verdeling van de geretourneerde enquêtes over de

verschillende versies

versie enquête LOM MLK

versie A 21 13

versie B 18 11

versie C 16 18

versie D 16 20

Totaal 71 62
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3.2 	 De mening van ouders en leerkrachten over de wenselijk-

heid en haalbaarheid van een periodieke peiling in het 

Speciaal Onderwijs 

Hieronder worden kort de belangrijkste resultaten van het

acceptabiliteitsonderzoek samengevat. Daarbij gaat het aller-

eerst om de mening van ouders en leerkrachten over de wense-

lijkheid en haalbaarheid van een periodieke peiling in het

Speciaal Onderwijs en de bereidheid tot medewerking. In 3.3

worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek naar de

oordelen van leerkrachten over de wenselijkheid en haalbaar-

heid van de afzonderlijke spreek-, schrijf-, en leestaken

weergegeven.

Wenselijkheid 

Uit de enquête-resultaten kwam naar voren dat verreweg de

meeste LOM- en MLK-leerkrachten een PPON wenselijk vinden.

Van de LOM-leerkrachten is 38% en van de MLK-leerkrachten is

27% onvoorwaardelijk voor een PPON. De percentages leerkrach-

ten die voor een PPON zijn, maar die daaraan een zekere

voorwaarde koppelen, zijn hoger. Van de LOM-leerkrachten is

52% en van de MLK-leerkrachten is 57% voor een PPON, mits aan

een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. De voorwaarden die

genoemd werden zijn onder meer:

- mits de resultaten van praktisch belang zijn voor de
school;

- mits rekening wordt gehouden met de verschillende school-
typen in het Speciaal Onderwijs en het eigen karakter van
de scholen;

- mits de peiling een niet te grote werkbelasting is voor
school;

- mits de gegevens gerapporteerd worden;
- mits de resultaten zorgvuldig geëvalueerd worden;
- mits de toets aansluit op het leerniveau van de leerlin-

gen.

De ouders zijn nog positiever dan de docenten. Ruim de helft

van de ouders van LOM- en MLK-leerlingen is onvoorwaardelijk

voor een PPON en ruim eenderde vindt een PPON wenselijk, mits

aan een zekere voorwaarde wordt voldaan. De voorwaarden die
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genoemd worden zijn vrijwel identiek aan die van de leer-

krachten.

Het percentage leerkrachten en ouders dat een PPON niet

wense-lijk vindt, is zeer laag. Als redenen om tegen een PPON

te zijn, werden door leerkrachten veelal genoemd:

- men is tegen toetsen in het algemeen;
- resultaten van een PPON hebben geen praktisch belang voor

de scholen;
- een PPON werkt concurrentie tussen scholen in de hand;
- iedere school is uniek, onderlinge vergelijking is onmoge-

lijk;
- het niveau van de leerlingen wordt al voldoende getest;
- een PPON kan geen recht doen aan de individuele verschil-

len tussen leerlingen;
de eventueel te trekken conclusies kunnen voorbijgaan aan
de belangen van de leerlingen.

De ouders die tegen een PPON zijn, voerden vooral de drie

laatste redenen aan. Opvallend is verder dat de reden 'een

PPON kan geen recht doen aan de individuele verschillen

tussen leerlingen' door geen van de LOM-leerkrachten die een

PPON niet wenselijk vinden werd genoemd, maar wel door vrij-

wel alle MLK-leerkrachten.

Haalbaarheid 

In de enquête voor de leerkrachten is eveneens gevraagd naar

de mening omtrent de haalbaarheid van een PPON. Gemiddeld

zegt ongeveer eenderde van de LOM- en MLK-leerkrachten een

PPON zonder meer haalbaar te vinden. De meerderheid vindt een

PPON haalbaar mits en een minderheid zegt een PPON niet

haalbaar te vinden. MLK-leerkrachten vinden een PPON vaker

niet haalbaar dan LOM-leerkrachten. De aangevoerde redenen om

een PPON niet haalbaar te vinden, waren:

- een PPON neemt teveel tijd in beslag;
- de verschillen tussen leerlingen/groepen zijn te groot en

verschillen ook jaarlijks;
- resultaten van een PPON hebben geen praktisch belang voor

scholen;
- iedere school is uniek, onderlinge vergelijking is onmoge-

lijk.



31

De LOM- en MLK-docenten die een PPON haalbaar vinden mits ...

noemen als voorwaarden onder meer:

- mits voldoende scholen hun medewerking verlenen aan de
peiling;

- mits de toetsen in voldoende mate zijn afgestemd op de
verschillende schooltypen in het Speciaal Onderwijs;

- mits de resultaten zorgvuldig geëvalueerd en gerapporteerd
worden;

- mits er continuiteit in de peiling zit;
- mits de toets aansluit op het leerniveau van de leerlin-

gen;
- mits het schoolteam meewerkt en ouders toestemming geven;
- mits er landelijk per schooltype normeringen en doelstel-

lingen bepaald worden;
- mits goed materiaal, goede instructie en goede begelei-

ding.

De bereidheid tot medewerking aan een PPON is groot. Zo'n 80%

van de responderende LOM- en MLK-leerkrachten zegt bereid te

zijn tot medewerking. Van de LOM-leerkrachten is 42% zonder

meer bereid tot medewerking. De overige 41% verbindt aan de

medewerking zekere voorwaarden. Bij de MLK-leerkrachten is

het percentage dat zonder meer bereid is tot medewerking

lager: 32%. Ongeveer 48% van de MLK-docenten noemt één of

meerdere voorwaarden voor medewerking. Het percentage MLK-

leerkrachten dat niet wenst mee te werken (19%) is iets hoger

dan het percentage LOM-leerkrachten (17%).

De voorwaarden voor medewerking die genoemd werden waren,

zoals te verwachten, vrijwel identiek aan de voorwaarden die

genoemd werden bij de haalbaarheid. Als voorwaarden tot

medewerking werden genoemd:

- mits de resultaten van de peiling van praktisch belang
zijn voor de school;

- mits er voldoende rekening wordt gehouden met de verschil-
lende schooltypen in het Speciaal Onderwijs (LOM, MLK,
ZMOK, etc.);

- mits het een niet te grote belasting is (moet niet teveel
tijd in beslag nemen, moet geen inbreuk doen op de lessi-
tuatie);

- mits er vooraf met de school/leerkracht goed overleg is;
- mits de gegevens zorgvuldig geëvalueerd en gerapporteerd

worden;
mits de privacy van de leeringen gewaarborgd blijft;

- mits de toets aansluit op het leerniveau van de leerlin-
gen;
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- mits het schoolteam en ouders toestemming geven;
- mits goed materiaal, goede instructie en goede begelei-

ding.

De meest genoemde voorwaarden bij zowel LOM- als MLK-leer-

krachten waren: 'mits het een niet te grote belasting is',

'mits er vooraf met de school/leerkracht goed overleg is°, en

'mits het schoolteam en de ouders toestemming geven'.

Ook ouders vinden in overgrote meerderheid dat 'hun' school

aan een eventuele PPON mee moet werken. Slechts een klein

percentage is van mening dat de school niet moet meewerken.

Dit percentage ligt bij de ouders van MLK-leerlingen iets

hoger (8.9%) dan bij de ouders van LOM-leerlingen (5.0%).

3.3 	 Het oordeel van leerkrachten over de spreek-, schrijf-

en leestaken uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs 

In deze paragraaf worden de resultaten van het enquêteonder-

zoek met betrekking tot de wenselijkheid en haalbaarheid van

de taaltaken in verkorte vorm gepresenteerd. Bij iedere taak

zijn steeds de volgende twee vragen gesteld:

- is het volgens u gewenst  dat de meeste leerlingen uit uw

eindgroep dit kunnen (ja; nee)?

- hoeveel procent van het totaal aantal leerlingen uit uw

eindgroep kan deze taak zelfstandig uitvoeren?

De wenselijkheid is bepaald met behulp van frequentie-tel-

lingen van de positieve antwoorden. Bij de haalbaarheid wordt

het gemiddelde van de door docenten ingevulde percentages

vermeld.

De taken zelf zijn als bijlage opgenomen in 	 deel I. De

spreektaken zijn niet in hun geheel aan de LOM- en MLK-leer-

krachten voorgelegd, maar werden in de enquête zo duidelijk

mogelijk beschreven. Dit was noodzakelijk, omdat het vrijwel

onmogelijk was aan de leerkrachten de instructie plus het

bijbehorende werkmateriaal van de spreektaken toe te sturen.
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De beschrijvingen van de zes spreektaken zijn eveneens opge-

nomen in deel I.

Tabel 3.3 laat zien dat de spreektaken door LOM- en MLK-

leerkrachten als wenselijk worden gezien. Van de voorgelegde

taken worden 'het beschrijven van een huis', 'het navertellen

van een verhaal' en 'het melden van een ongeval' als het

meest wenselijk gezien. Zowel LOM- als MLK-leerkrachten

beoordelen de taak 'het beschrijven van een huis° als het

meest haalbaar voor zelfstandige taakuitvoering. De LOM-

leerkrachten zijn bovendien van mening dat alle spreektaken

gemiddeld in ieder geval door de helft van de leerlingen

zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Bij het MLK liggen de

percentages een stuk lager.

In Tabel 3.4 en 3.5 is terug te vinden wat het oordeel van

LOM- en MLK-leerkrachten is over de lees- en schrijftaken uit

de Voorstudie PPON-Basisonderwijs. Als een taak zowel in één

van de werkboekjes A, B of C als in werkboekje D (waarin een

selectie is opgenomen van taken uit de werkboekjes A, B en C)

voorkomt, dan worden tussen haakjes de percentages en gemid-

delden gegeven die betrekking hebben op werkboekje D. Op die

manier is na te gaan in hoeverre eenzelfde taak verschillend

wordt beoordeeld in de verschillende werkboekjes. In de

tabellen staan achter de korte aanduiding van de taak steeds

de opdrachtnummers (bijv. C5; taak 5 uit werkboekje C).



80.3 52.9

88.7 48.8

90.1

77.5

71.8

84.5

1 Beschrijving
van een huis

2 Navertellen
van een ver-
haal

3 Melden van
een ongeval

4 Huren van
een fiets

5 Uitleggen
van een proces

6 Uitleggen
van spelregels

	

79.0 	 70.5

	

83.9 	 65.3

85.5 60.7 42.4

72.6 51.9 31.5

61.3 51.0 36.6

83.9 55.8 40.1
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Tabel 3.3: 	 De wenselijkheid en haalbaarheid van de spreek-

taken uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs

(percentages; LOM: n=71; MLK: n=62)

percentage
leerkrachten
dat de taak
wenselijk vindt

gemiddeld percentage
leerlingen dat vol-
de leerkrachten de
taak zelfstandig kan
uitvoeren

Spreektaken 	 LOM 	 MLK
	

LOM 	 MLK

Vrijwel alle LOM-leerkrachten beoordelen de leestaken als

wenselijk. Bij de MLK-leerkrachten worden twee taken duide-

lijk als minder wenselijk beschouwd: Taak A8 (stukje over het

Waddenoogse bos) en taak C8 (teksten over musea op Wadden-

oog).
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Tabel 3.4:
	 De wenselijkheid en haalbaarheid van de leestaken

uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs (percentages;
n varieert per taak: LOM 16-21, MLK 11-20)

Leestaken

percentage
leerkrachten
dat de taak
wenselijk vindt

LOM 	 MLK

gemiddeld percentage
leerlingen dat vol-
de leerkrachten de
taak zelfstandig kan
uitvoeren

LOM 	 MLK

Het algemene nieuws in
de krant lezen: een kort
kranteartikel 	 (taak A3)

90.5 76.9 60.1 36.7

Het algemene nieuws in
de krant lezen: 	 drie
verslagjes over een
ongeluk 	 (taak A7)

85.7 84.6 55.3 45.0

Strips lezen: 	 onder-
schriften bij strip
zoeken 	 (taak B9)

88.9 81.8 62.8 49.4

Leerboeken lezen: 	 stukje
over het Waddennoogse bos
(taak A8)

81.0 46.2 48.4 20.0

Leerboeken lezen: stukje 88.9 54.5 63.8 41.4
over paddestoelen
(taak 	 B7)

(87.5) (75.0) (61.9) (36.2)

Leerboeken lezen: 	 stukjes
over duinen van Waddenoog
(taak 	 C5)

81.3 55.6 57.9 32.2

Informatieve teksten 83.3 72.7 52.4 45.0
lezen: 	 tekst over ver-
schillen tussen haas en
konijn 	 (taak 84)

(87.5) (65.0) (64.6) (39.8)

Informatieve teksten
lezen: 	 tekst over twee
musea op Waddenoog
(taak C8)

87.5 44.4 58.6 33.7

Zoekend lezen om infor- 85.7 92.3 57.7 50.8
matie te vinden: het (87.5) (85.0) (70.4) (42.2)
telefoonboek raad-
plegen (taak A5)
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(vervolg tabel 	 3.4)

Naslagwerken raadplegen: 94.4 90.9 74.0 52.8
de radio- en t.v.-gids
raadplegen 	 (taak B5)

(87.5) (90.0) (72.9) (53.3)

Grafieken, 	 schema's,
tabellen lezen: dienst-
regelingen van bus en
boot raadplegen (taak C4)

87.5 66.7 40.4 13.8

Grafisch materiaal lezen:
kampeerboerderij zoeken
m.b.v. plattegrond en
tabellarische gegevens
(taak C2)

93.8 61.1 57.0 33.1

Grafisch materiaal lezen:
museum zoeken dat
blijkens grafische sym-
bolen aan bepaalde eisen
voldoet (taak A4)

71.4 53.8 56.4 34.8

Gebruiksaanwijzingen en
instructies lezen: 	 teksten
over recepten (taak A9)

66.7 84.6 51.8 40.3

Het lezen en invullen 85.7 92.3 58.6 38.8
van formulieren: het in-
vullen van een opgave-
formulier 	 (taak Al)

(72.9) (34.2)

Het lezen en invullen 94.4 100.0 59.7 49.0
van formulieren: het in-
vullen van een opgave-
formulier 	 (taak B1)

(72.9) (34.2)

Het lezen en invullen
van formulieren: het in-

93.8 66.7 57.7 33.6

vullen van een opgave-
formulier (taak C3)

Over de haalbaarheid van de leestaken zijn de LOM-leer-

krachten redelijk optimistisch. Naar hun oordeel kunnen de

meeste leestaken door ruim de helft van de leerlingen zelf-

standig gemaakt worden. Het minst haalbaar worden geacht de

leestaken 'Dienstregelingen van de bus en boot raadplegen

(taak C4)' en 'Stukje over het Waddenoogse bos lezen (taak
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A8)'. Taken waarover men van mening is dat een ruime meerder-

heid ze zelfstandig moet kunnen maken zijn: 'De radio- en

t.v.-gids raadplegen (taak B5)', 'Stukje over paddestoelen

lezen (taak B7)' en 'Onderschriften bij strips zoeken (taak

B9)'.

Bij de MLK-leerkrachten zijn de percentages een stuk

lager. Van slechts enkele taken wordt verwacht dat gemiddeld

de helft van de leerlingen ze zelfstandig kan uitvoeren:

'Radio- en t.v.-gids raadplegen (taak B5)', 'Het telefoonboek

raadplegen (taak A5)', 'Onderschriften bij strips zoeken

(taak 139)' en 'Het invullen van een opgaveformulier (taak

Al/B1)'.

Opmerkelijke verschillen tussen de percentages van het

werkboekje D en de overige werkboekjes zijn alleen te con-

stateren bij de LOM-leerkrachten voor wat betreft de taken A5

'Het telefoonboek raadplegen' en Al/B1 'Het invullen van een

inschrijfformulier'. Deze verschillen zouden kunnen samen-

hangen met de context (het werkboekje waarin de taak is

opgenomen).

Tabel 3.5: De wenselijkheid en haalbaarheid van de schrijftaken
uit de PPON-Basisonderwijs (percentages; n varieert
per taak: LOM 16-21, MLK 11-20)

percentage
leerkrachten
dat de taak

gemiddeld percentage
leerlingen dat vol-
gens de leerkrachten

wenselijk vindt de taak zelfstandig
kan uitvoeren

Schrijftaken LOM MLK LOM 	 MLK

Het beschrijven van een 75.0 50.0 48.6 	 37.6
kampeerboerderij 	 (taak C6) 	 (81.3) (60.0) (50.7) 	 (30.8)

Het schrijven van een
fantasieverhaal over

71.4 53.8 68.6 	 33.5

'De wandelende boom'
(taak A2)

Het schrijven van een 93.8 61.1 46.8 	 35.2
verzoek om informatie
aan de VVV (taak Cl)

(37.5) (50.0) (42.7) 	 (25.6)



(vervolg tabel 3.5)

Het schrijven van een
formeel bestelbriefje aan
Greenpeace (taak B6)

Het schrijven van een
argumenterend stukje over
'Dieren doden' (taak B3)

Het schrijven van een
korte notitie aan huisge-
noten om te melden waar
je bent (taak B2)

Het schrijven van een
instructie bij een dool-
hofpuzzel (taak B8)

Het beschrijven van een
route van bushalte naar
kampeerboerderij
(taak C7)

Het beschrijven van je
stemming als je alleen
bent op een regenachtige
dag (taak C9)

Een korte mededeling
schrijven (taak A6)

38

55.6 54.5 52.1 27.0

61.1 9.1 42.0 20.7

94.4 100.0 81.0 65.0

44.4 18.2 38.7 17.8
(31.3) (40.0) (35.4) (21.6)

75.0 55.6 48.0 28.3
(68.8) (65.0) (58.6) (30.6)

81.3 55.6 48.2 31.3

81.0 84.6 52.9 50.4

Tabel 3.5. laat zien dat de meeste schrijftaken door LOM-

leerkrachten als wenselijk worden beschouwd. Het minst wense-

lijk vinden LOM-leerkrachten taak B8: 'het schrijven van een

instructie bij een doolhofpuzzel'.

MLK-leerkrachten vinden de taken over het algemeen minder

wenselijk, met name de taken B3 (het schrijven van een argu-

menterend stukje) en B8 (het schrijven van een instructie bij

een doolhofpuzzel). Taken die door de meeste MLK-leerkrachten

wenselijk worden bevonden zijn: 'Het schrijven van een korte

notitie aan huisgenoten om te melden waar je bent (taak B2)',

en 'Het schrijven van een korte mededeling (taak A6)'. Ook de

meeste LOM-leerkrachten beschouwen dit als twee wenselijke

taken (het schrijven van een korte notitie wordt door de LOM-

en MLK-leerkrachten als het meest wenselijk gezien).
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De twee meest haalbare schrijftaken volgens de LOM-leer-

krachten zijn: 'Het schrijven van een korte notitie aan

huisgenoten om te melden waar je bent (taak B2)' en 'Het

schrijven van een fantasieverhaal over 'De wandelende boom

(taak A2)'. De twee minst haalbare taken vindt men: 'Het

schrijven van een argumenterend stukje over dieren doden

(taak B3)' en 'Het schrijven van een instructie bij een

doolhofpuzzel (taak B8)'.

MLK-leerkrachten beoordelen de schrijftaken over de gehele

linie als minder haalbaar dan de LOM-leerkrachten. Taak B2

'Het schrijven van een korte notitie aan huisgenoten' is de

enige taak die volgens de leerkrachten door een meerderheid

van de leerlingen zelfstandig kan worden uitgevoerd. Verder

kan taak A6 'Een korte mededeling schrijven' naar de mening

van de MLK-docenten door gemiddeld de helft van de leerlingen

worden uitgevoerd.

Evenals bij de leestaken blijkt de mening van leerkrachten

over taken niet geheel onafhankelijk van het taakboekje

waarin de betreffende taak opgenomen is. Het grootste ver-

schil treedt op bij het oordeel van LOM-leerkrachten over de

wenselijkheid van taak Cl 'Het schrijven van een verzoek om

informatie aan de VVV (93.8% vs 37.5%). Verder verschilt het

oordeel over de wenselijkheid zowel voor LOM- als MLK-leer-

krachten sterk bij taak 88 'Het schrijven van een instructie

bij een doolhofpuzzel' (LOM; 44.4% vs 31.3% en MLK: 18.2% vs

40.0%). Wat betreft de haalbaarheid zijn de verschillen

tussen taakboekjes D en de overige taakboekjes veel geringer.

3.4 Selectie van taken voor de peiling in het Speciaal 

Onderwijs 

De in het voorgaande beschreven mening van leerkrachten in

het Speciaal Onderwijs over de wenselijkheid en de haalbaar-

heid van de taken die in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs

ontwikkeld zijn, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de

selectie van taken die in de Voorstudie PPON-Speciaal Onder-

wijs afgenomen zijn.
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Voor de peiling in het Speciaal Onderwijs zijn twee

spreektaken, zes leestaken en vier schrijftaken geselecteerd.

Luistertaken waren niet in het onderzoeksplan opgenomen. De

tien lees- en schrijftaken waren in eerste instantie zowel

voor het LOM als het MLK verdeeld over twee taakboekjes met

elk zeven taken, waarbij vier taken in beide boekjes gelijk

zijn. Alle leerlingen van een klas maken één van beide taak-

boekjes.

Bij proefafnamen op twee LOM- en twee MLK-scholen waarbij

de leerkrachten zelf de afname verzorgden terwijl ze geobser-

veerd werden, bleek echter dat de afname op het MLK de meeste

problemen oplevert. Er zijn minder leerlingen die de taken

zelfstandig kunnen maken, waardoor er vaker uitleg moet

worden gegeven bij de instructie. Met twee werkboekjes waar-

bij verschillende leerlingen op hetzelfde moment aan ver-

schillende taken werken, werd de situatie voor MLK-leerkrach-

ten nogal complex. Om deze reden is uiteindelijk voor het MLK

slechts één taakboekje gemaakt, zodat leerkrachten/proeflei-

ders niet geconfronteerd worden met leerlingen die op het-

zelfde moment voor verschillende taken uitleg bij de instruc-

tie nodig hebben. Omdat de taken op het MLK op deze manier

niet verdeeld kunnen worden over twee taakboekjes, zijn voor

de MLK-leerlingen minder taken geselecteerd dan voor de LOM-

leerlingen, namelijk drie schrijftaken en vier leestaken.

Deze zeven taken worden echter ook door LOM-leerlingen ge-

maakt, zodat de resultaten van deze taken vergelijkbaar zijn

over de beide schooltypen.

Bij de keuze van de taken zijn verschillende criteria ge-

hanteerd. In het hieronderstaande worden deze criteria toege-

licht. Daarna komen de geselecteerde taken aan de orde.

Haalbaarheid 

De gegevens betreffende de mening van leerkrachten over de

haalbaarheid zijn terug te vinden in de vorige paragraaf

waarin verslag is gedaan van het acceptabiliteitsonderzoek,

dat voorafgaand aan de prestatiepeiling verricht is (zie ook

deel I). In eerste instantie zijn voor de prestatiepeiling

die taken geselecteerd, die in dit acceptabiliteitsonderzoek
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als het meest haalbaar naar voren komen. Het gaat hierbij om

oordelen van leerkrachten, zodat de mogelijkheid van over- of

onderschatting van de haalbaarheid niet uitgesloten is. Voor

de selectie zijn de taken gerangordend op grond van , het

oordeel over de haalbaarheid. Omdat er geen redenen zijn om

aan te nemen dat voor specifieke taken een over- of onder-

schatting optreedt, geeft deze rangordening een benadering

van de haalbaarheid van elk van de taken in vergelijking met

die van andere taken.

Het oordeel van leerkrachten in het LOM- en in het MLK-

onderwijs over de haalbaarheid van de taken, blijkt niet

altijd parallel te lopen. Een taak die door de LOM-leerkrach-

ten als een van de meest haalbare beschouwd wordt, kan in het

MLK-onderwijs tot de minder haalbaar geachte behoren, terwijl

ook het omgekeerde patroon voorkomt. Omdat verwacht kan

worden dat toetsing van de taalvaardigheid met het bestaande

instrumentarium van de Voorstudie PPON-Basisonderwijs in het

MLK-onderwijs het moeilijkst te realiseren is, wordt bij

discrepantie van de meningen over de haalbaarheid, prioriteit

gegeven aan de haalbaarheid in het MLK-onderwijs.

Spreiding over doelstellingen 

Een tweede criterium bij de selectie is, dat de taken waar

mogelijk verschillende doelstellingen operationaliseren. De

instrumenten uit de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs zijn

namelijk operationalisaties van verschillende taaldoelstel-

lingen, functionele taalsituaties, zoals het lezen van infor-

matieve teksten, schriftelijk om informatie verzoeken of

mondeling beschrijven (Wesdorp et al., 1986). Een taak die op

grond van de haalbaarheid in aanmerking komt, wordt niet

opgenomen wanneer de betreffende doelstelling al in de vorm

van een andere taak aan de orde is gekomen.

Spreiding over beoordelingswijzen 

Een derde criterium is de spreiding over de verschillende

beoordelings- en scoringswijzen (zie hoofdstuk 4 voor een

uitgebreide beschrijving van verschillende methoden). De

methoden verschillen in de mate waarin interpretaties door de
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beoordelaars	 noodzakelijk 	 zijn. 	 Er 	 zijn 	 vier 	 verschillende
scoringswijzen:

1. Objectief scoorbare taken, bijvoorbeeld weerkeuze-vragen;
2. Taken 	 met een 	 zeer 	 strikt	 scoringsvoorschrift, dat 	 wil

zeggen 	 taken waarvoor betrekkelijk 	 eenvoudige 	 en eendui-

dige scoringsvoorschriften zijn geconstrueerd;

3. Taken met

tieruimte

een beoordelingsvoorschrift, dat nog interpreta-

Iaat;

4. Taken met een beoordelingsschaal met bijbehorend beoorde-
lingsschema.

Omdat in deze Voorstudie beoordelingsschalen verlengd dienden

te worden (zie 1.3) is een schrijftaak opgenomen, die met

behulp van schalen (scoringswijze 4) beoordeeld wordt. De

overige schrijftaken worden met behulp van scoringswijze 3

beoordeeld. Voor de leestaken wordt ernaar gestreefd de drie

verschillende scoringswijzen die mogelijk zijn aan de orde te

laten komen.

Overige criteria 

In het voorgaande is reeds gewezen op de mogelijkheid dat

docenten in het Speciaal Onderwijs de haalbaarheid van de

taken kunnen over- of onderschatten. Daarom is uitgegaan van

de relatieve haalbaarheid die gebaseerd is op rangordening

van de oordelen over de haalbaarheid (zie 3.4: Haalbaarheid).

Daarnaast is voor elke geselecteerde taak nagegaan hoe leer-

lingen in het Basisonderwijs presteren op de betreffende

taak. Wanneer een taak voor leerlingen in het Basisonderwijs

erg moeilijk is, zullen leerlingen in het Speciaal Onderwijs

zeker moeite hebben met het zelfstandig uitvoeren van de

taak. Voor de geselecteerde taken blijken de resultaten in

het Basisonderwijs voor afzonderlijke items of elementen

zodanig, dat verwacht kan worden dat leerlingen in het Speci-

aal Onderwijs in ieder geval delen van de taken goed kunnen

uitvoeren. Tenslotte is voor de geselecteerde taken nagegaan

in hoeverre de leerkrachten in het Speciaal Onderwijs de taak

wenselijk achten voor de leerlingen uit de eindgroepen. Alle

geselecteerde taken blijken door tenminste 50% van de leer-

krachten wenselijk geacht te worden, de meeste taken door
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tenminste 80% In het volgende zal per taak de selectie van de

lees-, schrijf- en spreektaken besproken worden.

Leestaken

Van de leestaken wordt 'het opzoeken van programma's in een

radio- en t.v.gids' (B5), in beide schooltypen het meest

haalbaar geacht. Voor een aantal van de volgende taken loopt

de rangorde van de meningen over de haalbaarheid uiteen in

het LOM- en MLK-onderwijs. In beide schooltypen behoren

echter de taken 'onderschriften bij stripplaatjes zoeken'

(B9) en 'invullen van aanmeldingsformulieren' (Al/B1, haal-

baarheid afhankelijk van context) tot de meest haalbaar

geachte taken. In het taakboekje voor het MLK-onderwijs is de

taak 'onderschriften bij stripplaatjes zoeken' echter niet

opgenomen. Omdat het aantal leestaken in dit type onderwijs

beperkt is tot vier, leek het opnemen van taken met een

bredere doelstelling zinvoller. Bij de keuze van de leestaak

'drie verslagen over een ongeluk lezen' (A7) is prioriteit

gegeven aan de haalbaarheid in het MLK-onderwijs. Op grond

van de haalbaarheid in het MLK-onderwijs zou de laatste

leestaak voor het MLK-taakboekje zijn 'teksten over haas en

konijn nauwkeurig lezen' (B4). Deze taak wordt echter door de

leerkrachten van LOM-scholen bij de minst haalbare ingedeeld.

Een taak met een vergelijkbare doelstelling, 'een tekst over

paddestoelen lezen' (B7) wordt in het LOM-onderwijs als erg

haalbaar beschouwd, terwijl ook de leerkrachten in het MLK-

onderwijs verwachten dat een redelijk aantal leerlingen deze

taak zelfstandig kan uitvoeren. Bovendien lijken de resulta-

ten van de leerlingen in het Basisonderwijs erop te wijzen

dat de 'tekst over paddestoelen' gemakkelijker is dan die

over 'haas en konijn'.

Voor beide schooltypen is daarom 'een tekst over paddestoelen

lezen' gekozen. Voor het LOM-onderwijs is als laatste taak

gekozen voor 'het raadplegen van een telefoonboek' (A5).

Weliswaar worden 'het lezen van een artikel in de krant'

(A3), 'teksten over musea nauwkeurig lezen en vergelijken'
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(C8) en 'tekst over de duinen van Waddenoog lezen' (C5)

haalbaarder geacht, en het 'invullen van een ingewikkeld in-

schrijfformulier' (C3) als even haalbaar beoordeeld, maar de

doelstellingen die in deze taken geoperationaliseerd worden,

komen al in andere taken aan de orde.

De keuze van deze leestaken houdt in dat van de vier

leestaken die in het MLK-onderwijs als het meest haalbaar be-

schouwd worden, het 'raadplegen van het telefoonboek' en

'onderschriften bij strips zoeken' niet zijn opgenomen. De

geselecteerde taak 'het opzoeken van programma's in radio- en

t.v.gids' heeft echter ongeveer dezelfde doelstelling als de

taak 'het raadplegen van het telefoonboek'. In plaats van de

taak 'onderschriften bij strips zoeken' is gekozen voor taken

waarin een omvattender doelstelling geoperationaliseerd

wordt. Van de zes meest haalbare taken in het LOM-onderwijs

zijn 'het lezen van een artikel in de krant' (A3) en 'teksten

over musea nauwkeurig lezen en vergelijken' (C8) niet opgeno-

men. 'Het lezen van een artikel in de krant' heeft echter

dezelfde doelstelling als de taak 'drie verslagen over een

ongeluk lezen', die op grond van de betere haalbaarheid in

het MLK-onderwijs prioriteit heeft gekregen. 'Teksten over

musea lezen' wordt in het MLK-onderwijs als minder haalbaar

beoordeeld, en is wat doelstelling betreft vergelijkbaar met

'een tekst over paddestoelen lezen'.

In de geselecteerde taken worden verschillende doelstel-

lingen geoperationaliseerd en komen de drie mogelijke sco-

ringswijzen voor.

Schrijftaken

Schrijftaken met beoordelingsschaal 

Van de schrijftaken die met behulp van een schaal beoordeeld

worden, is de 'beschrijving van een kampeerboerderij' gekozen

(C6). In het MLK-onderwijs wordt deze taak namelijk

haalbaarder geacht dan het 'schrijven van een fantasie-op-

stel' (A2), een taak die in het LOM-onderwijs juist als

haalbaar naar voren komt. Bovendien zijn voor de 'beschrij-

ving van de kampeerboerderij' twee schalen beschikbaar, voor
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'inhoud' en voor 'taalgebruik', terwijl het 'fantasie-opstel'

maar op één schaal beoordeeld wordt, namelijk voor 'taalge-

bruik'.

Schrijftaken met beoordelingsvoorschriften 

Uit de vijf overige schrijftaken - de taken die niet met een

schaal maar met beoordelingsvoorschriften beoordeeld worden-

zijn drie taken geselecteerd. Zowel voor het LOM- als voor

het MLK-onderwijs blijken 'een notitie voor huisgenoten' (B2)

en 'een korte mededeling op het bord schrijven' (A6) het

meest haalbaar. Omdat beide taken ongeveer dezelfde doelstel-

ling operationaliseren, is alleen de meest haalbare 'een

notitie Voor huisgenoten' gekozen. 'Een bestelbrief aan

Greenpeace schrijven' (B6) en 'het schrijven van een brief

aan de VVV' (Cl) operationaliseren dezelfde doelstelling,

namelijk verzoeken: het schrijven van een formeel verzoek- of

bestelbriefje. Ook hier is prioriteit gegeven aan de haal-

baarheid in het MLK-onderwijs. Een 'brief aan de VVV' wordt

hier als haalbaarder beschouwd dan 'een brief aan Green-

peace', terwijl in het LOM-onderwijs het omgekeerde het geval

is. Als laatste schrijftaak resteert een 'routebeschrijving

naar de kampeerboerderij' (C7). Deze taak is echter alleen

opgenomen in het taakboekje voor de LOM-leerlingen en niet in

dat voor het MLK-onderwijs. Volgens de MLK-leerkrachten kan

slechts 28.3% van de leerlingen deze taak zelfstandig uitvoe-

ren. Een proefafname op een MLK-school bevestigde dit oor-

deel.

Spreektaken

Op een beperkt aantal scholen (de proefleiderscholen, zie

2.3) worden twee spreektaken afgenomen bij een aantal leer-

lingen.

De twee meest haalbaar geachte spreektaken zijn in beide

schooltypen 'het beschrijven van huizen' en 'een verhaal

navertellen'. In beide taken houdt de leerling echter een mo-

noloog. Daarom is in plaats van het 'navertellen van een

verhaal' gekozen voor een taak, waarbij de leerling een tele-
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foongesprek moet voeren, namelijk 'het melden van een onge-

val'. Deze laatste spreektaak wordt door de leerkrachten in

beide schooltypen als redelijk haalbaar beschouwd.

3.5 Constructie van de taakboekjes

Met behulp van de geselecteerde taken zijn drie taakboekjes

samengesteld: twee taakboekjes (A en B) voor het LOM en één

taakboekje voor het MLK. Hoewel ook voor het MLK in eerste

instantie gekozen was voor twee taakboekjes, is op grond van

twee proefafnamen op MLK-scholen hiervan afgezien. MLK-leer-

lingen werken namelijk over het algemeen minder zelfstandig

en vragen sneller en vaker om uitleg of toelichting bij

taken. Het was dan ook niet doenlijk te werken met twee

werkboekjes waarbij verschillende leerlingen op hetzelfde

moment aan verschillende taken werken (zie ook 3.4).

De taakboekjes zijn, net als in de Voorstudie PPON-Basison-

derwijs, thematisch van aard. Er is geprobeerd om in ieder

taakboekje een evenwichtige afwisseling aan te brengen tussen

lees- en schrijftaken en gemakkelijke/moeilijke taken. Dit is

gebeurd om te voorkomen dat er bij leerlingen demotivatie

optreedt.

In het volgende wordt de inhoud van de taakboekjes beschre-

ven.

In het taakboekje 'De natuurclub' (LOM-werkboekje A) wordt de
leerling uitgenodigd een aanmeldingsformulier in te vullen
(taak Al) om lid te worden van een natuurclub. Als de leer-
ling lid is geworden, belt een ander lid op om over de club
te komen praten. De leerling moet dan een kort briefje voor
zijn huisgenoten schrijven om hen te laten weten waar hij is
en hoe laat hij terugkomt (taak A2). Vervolgens moet de
Leerling voor het clubblad een tekst over paddestoelen illus-
treren door bij een afbeelding van een paddestoel verschil-
lende delen te benoemen die in de tekst zijn terug te vinden
(taak A3). De volgende opdracht is het schrijven van een
formeel briefje aan de VVV waarin de leerling in verband met
het plan om met de club op reis te gaan informatie vraagt
over 'kampeerboerderijen op Waddenoog'(taak A4). Ook moet hij
de juiste onderschriften bij een aantal stripplaatjes zoeken,
die in het clubblad worden gepubliceerd (taak A5). Daarna
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gaat de natuurclub naar een kampeerboerderij. Daar aangekomen
moet voor het clubblad een beschrijving gemaakt worden van de
kampeerboerderij en de omgeving (taak A6). Tenslotte moet de
leerling telefonisch contact zoeken met 'Natuurvriendenwerk'
en met 'Natuurbescherming' met behulp van het telefoonboek
moeten er beslissingen worden genomen (taak A7).

In het taakboekje B voor het LOM zijn de eerste drie taken
hetzelfde als in het taakboekje A: eerst het aanmeldingsfor-
mulier invullen (taak B1), dan het briefje aan huisgenoten
schrijven (taak B2) en vervolgens de tekst over paddestoelen
lezen en illustreren (taak B3). Daarna gaat de club naar een
kampeerboerderij, waarvan een beschrijving gemaakt moet
worden voor het clubblad (taak B4). Eveneens moet de radio-
en t.v.-rubriek voor het clubblad verzorgd worden. Dit bete-
kent dat de leerling een overzicht moet maken van programma's
die met de natuur te maken hebben (taak B5). Ook moet een
korte routebeschrijving gemaakt worden voor een begeleidster
die later aankomt. Aan de hand van een kaartje moet de leer-
ling de route van de bushalte naar de boerderij beschrijven
(taak B6). Als tijdens een voettocht de leerlingen getuige
zijn van een ongeluk, moet de leerling op grond van getui-
genverklaringen vragen over het ongeluk beantwoorden (taak B
7)

In het taakboekje voor het MLK (taakboekje C) zijn de eerste
drie taken hetzelfde als in de twee taakboekjes van het LOM:
eerst het aanmeldingsformulier (taak Cl), dan het briefje aan
huisgenoten (taak C2) en de tekst over paddestoelen (taak
C3). Daarna schrijft de leerling een formeel briefje aan de
VVV van Waddenoog, waarin informatie gevraagd wordt over
kampeerboerderijen op Waddenoog, in verband met het plan met
de club op reis te gaan (taak C4), Ook moet de radio- en
t.v.-rubriek voor het clubblad verzorgd worden, zodat de
leerling een overzicht moet maken van programma's die met de
natuur te maken hebben (taak C5). Eenmaal aangekomen bij de
kampeerboerderij moet voor het clubblad een beschrijving
gemaakt worden van de boerderij en de omgeving (taak C6).
Tenslotte zijn de leerlingen getuige van een ongeluk en moet
de leerling aan de hand van getuigenverklaringen vragen
beantwoorden (taak C7).

In Tabel 3.6 wordt schematisch aangegeven in welk van de drie

taakboekjes elke taak voorkomt.
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Tabel 3.6: 	 De verdeling van de taken over de afzonderlijke
taakboekjes

LOM 	 LOM 	 MLK
Taken 	 taakboekje A taakboekje B taakboekje C

Lezen
aanmeldingsfor-
mulier

tekst paddestoe-
len

telefoonboek

x

x

x

x

x

x

x

-

radio- en t.v.-
gids

verslagen ongeval

onderschriften
strips

-

x

x

x

x

-

Schrijven
notitie huisge-
noten

brief VVV

x

x

x

-

x

x

kampeerboerderij x x x

routebeschrijving - x -

3.6 Afnameprocedure 

Voor de afname van de taakboekjes is een uitgebreide instruc-

tie voor de leerkracht opgesteld. Daarin werd allereerst het

doel van de aanwijzingen voor de afname uiteengezet, namelijk

dat de afname op alle scholen zo vergelijkbaar mogelijk ver-

loopt. Bovendien werd benadrukt dat het onderzoek bedoeld was

om een landelijk beeld te krijgen van de taalvaardigheid van

de leerlingen en dat het niet om de vraag ging hoe goed of

slecht afzonderlijke scholen of individuele leerlingen zijn.

Ten tweede bevatte de instructie een beschrijving van het

afnamemateriaal. Er werd aangegeven dat de taakboekjes enkele
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lees- en schrijfopdrachten bevatten die erop gericht zijn de

'functionele taalvaardigheid' van de leerlingen te meten.

Eveneens werd benadrukt dat sommige opdrachten niet gemakke-

lijk zijn en dat er grote verschillen in de prestaties van

individuele leerlingen kunnen optreden.

Vervolgens werd de afnameprocedure uiteengezet. Er werden

geen dwingende voorschriften gegeven om de taakboekjes bij-

voorbeeld in één dagdeel af te nemen. Wel was er het voorstel

de afname in twee zittingen te doen, tenminste gescheiden

door een pauze. Daarnaast was er het verzoek de taakboekjes

per taak door te werken. Dit betekent dat alle leerlingen

gelijktijdig met een taak beginnen en ophouden, en dat de

leerkracht aangeeft wanneer er wordt overgegaan naar de

volgende taak. Er werd geen tijdslimiet per taak gesteld.

Omdat sommige leerlingen eerder klaar zijn met een taak, werd

de leerkracht gevraagd er voor te zorgen dat deze leerlingen

iets te doen hadden. Op die manier was het voor de overige

leerlingen mogelijk rustig door te werken, zodat iedere

leerling ongestoord, rustig en in zijn eigen tempo aan de

taken kon werken. Ook werd de leerkracht gevraagd er op toe

te zien dat elke leerling individueel, dus zonder hulp van de

leerkracht of andere leerlingen, alle opgaven uit het taak-

boekje maakt. Wel was het de leerkracht toegestaan enige

uitleg te geven bij een opdracht als de leerling daar behoef-

te aan had. Het moest de leerling namelijk duidelijk zijn wat

er van hem/haar gevraagd werd. De leerkracht mocht echter

geen (sturende) informatie geven ten aanzien van een te geven

antwoord ('de leerling mag het antwoord niet in de mond

worden gelegd'). Als een leerling, eventueel na een uitleg

door de leerkracht, niet in staat was een bepaalde taak of

het taakonderdeel te maken, dan was het toegestaan de leer-

ling de desbetreffende taak of taakonderdeel te laten over-

slaan. Wel werd uitdrukkelijk vermeld dat het niet de bedoe-

ling was dat de leerkracht de taakboeken nog eens nakijkt op

de correctheid van de antwoorden, of specifiek wijst op

onderdelen die de leerling vergeten is.

Tenslotte kreeg de leerkracht het verzoek om voorafgaand
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aan de afname de leerlingen een korte uitleg te geven en

daarin de volgende punten te benadrukken.

- Het gaat om een landelijk onderzoek onder eindgroepers van
een groot aantal scholen.

- Elke leerling moet alle taken zo goed mogelijk proberen te
maken, in eigen tempo, zonder hulp.

- Elke leerling moet de teksten goed doorlezen alvorens met
de opdracht te beginnen.

- Alleen als een leerling moeite heeft met de opdracht kan
hulp gevraagd en geboden worden. De hulp moet dan beperkt
worden tot verduidelijking van de opdracht. Het is echter
niet toegestaan hierbij informatie te geven die voor het
goede antwoord van belang is.

- Het werk hoeft niet in één keer af. Iedere leerling krijgt
tijd om alles in eigen tempo af te ronden.

3.7 	 Constructie van de vragenlijst voor het onderwijsaanbod 

Het begrip onderwijsaanbod 

Bij de constructie van de vragenlijst voor het onderwijsaan-

bod die alleen op LOM-scholen is afgenomen, is grotendeels

aangesloten bij de uitgangspunten die in de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs gehanteerd zijn.

Voorafgaand aan de constructie van de aanbodvragenlijst

moest evenals in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs het begrip

'aanbod' gedefinieerd worden. In de literatuur worden name-

lijk nogal wat kenmerken van onderwijs onder 'aanbod' ver-

staan. De keuzen die gemaakt moesten worden waren de volgen-

de.

Gaat het om onderwijsinhouden en -kenmerken, of ook om

achtergrondvariabelen? Strikt genomen kan men onder onder-

wijsaanbod verstaan 'al die situaties die de school (of de

leerkracht) arrangeert om bij de leerlingen bepaalde leer-

resultaten te bereiken'. Bij een peiling van het niveau van

het taalonderwijs kan men echter haast niet voorbijgaan aan

het feit, dat veel van de taalvaardigheidsontwikkeling buiten
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de school plaatsvindt. Het zou echter te ver voeren om alle

relevante 'buitenschoolse' variabelen die invloed uitoefenen

op de taalvaardigheid van de leerlingen, in het onderhavige

onderzoek op te nemen. Daarom is besloten om in de vragen-

lijst in beperkte mate aandacht te schenken aan achtergrond-

variabelen die van belang worden geacht voor de taalontwik-

keling van de leerlingen.

Gaat het om de inhoud van het 'instructie-vak' taal, of

gaat het ook om taal als instructie-middel: het leerdoelge-

richt bezig zijn met taal bij andere vakken? Taal is name-

lijk instructie-middel bij andere vakken en dat daar een vor-

mende invloed van kan uitgaan is duidelijk. Toch hebben we

ons in tegenstelling tot de Voorstudie PPON-Basisonderwijs

beperkt tot de inhoud van het instructie-vak taal. Niet

zozeer omdat taal bij andere vakken geen deel uitmaakt van

het taalcurriculum maar omdat de zinsnede 'leerdoelgericht

bezig zijn met taal bij andere vakken' een te groot domein

van onderzoek zou betekenen. Leerkrachten zijn namelijk een

belangrijk deel van de dag bezig met het geven van (monde-

linge) instructies bij bijvoorbeeld reken-, biologie-, aard-

rijkskunde- of handvaardigheidslessen.

Gaat het om een beschrijving van het moedertaalonderwijs

zoals zich dat manifesteert bij een steekproef van LOM-scho-

len of gaat het om een beschrijving van enkele ideaal-ty-

pische modellen die vooral in de literatuur voorkomen? Net

zoals in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs is gekozen voor de

eerste variant omdat peilingsonderzoek een representatief

beeld moet geven van het taalaanbod op LOM-scholen.

Op grond van bovenstaande overwegingen is een vragenlijst

geconstueerd over moedertaalonderwijsaanbod die zich richtte

op het 'vak' taal, daarnaast zou de vragenlijst enige aan-

dacht moeten schenken aan relevante achtergrondvariabelen.

De vragenlijst 

Bij de constructie van de vragenlijst werd een schema ge-

hanteerd met twee hoofddimensies: een onderwijskundige en een
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vakinhoudelijke. Op de onderwijskundige dimensie werden de

volgende categorieën onderscheiden:

Achtergrond en context:

1. de school en de leerlingpopulatie
2. de leerkracht
3. de klas

Aspecten van het onderwijsaanbod:

4. methodengebruik
5. werkvormen
6. het bijhouden van de leervorderingen
7. tijdbesteding
8. onderwijs- en leeractiviteiten
9. differentiatie en individualisatie
10. hulp specialisten

Op de vakinhoudelijke dimensie komen de volgende categorieën
voor:

1. mondeling taalgebruik
- dramatische expressie
- (groeps)discussies/gesprekken van minimaal 10 minuten
- spreekvaardigheid
- luistervaardigheid

2. lezen
- technisch lezen
- begrijpend lezen
- het leren hanteren van bijvoorbeeld een woordenboek,

encyclopedie of spoorboekje
- studerend lezen, het leren hanteren van verschillende

teksten
- vrij lezen, het lezen van jeugdliteratuur

3. spelling

4. stellen

5. taalbeschouwing
- de betekenis van woorden, bijvoorbeeld synoniemen, tegen-

stellingen, spreekwoorden of het verschil tussen letter-
lijke en figuurlijke betekenis

- de functie van taaluitingen in verschillende contexten,
bijvoorbeeld het verschil tussen formele en informele ge-
sprekken of het gebruik van aanspreekvormen

- de structuur van de taal, bijvoorbeeld het benoemen van
woordsoorten

De onderwijskundige categorieën 4-10 werden steeds in relatie

gebracht met de vakinhoudelijke categorieën 1-5. De vragen
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die hieruit voortvloeiden, zijn in de vragenlijst zoveel

mogelijk naar onderwijskundige dimensie geordend.

De constructie van de vragenlijst vond plaats in drie fasen.

In elke fase is een nieuwe versie van de vragenlijst samenge-

steld; de derde versie is tenslotte afgenomen aan de in

hoofdstuk 2 beschreven steekproef van scholen. Hieronder

worden enkele belangrijke punten uit de verschillende con-

structiefasen in het kort weergegeven.

In fase 1 zijn veel bronnen geraadpleegd; een belangrijke

bron was natuurlijk de onderwijsaanbodvragenlijst die in de

Voorstudie PPON-Basisonderwijs is gebruikt (zie Bos & Oost-

dam, 1985). Ook zijn gesprekken gevoerd met leerkrachten uit

de eindgroep van de kernafdeling van het LOM-onderwijs. Na

het voeren van de gesprekken en de bestudering van de bronnen

is het schema ontworpen met de twee hoofddimensies en de

onderscheiden categorieën die hierboven beschreven zijn. Aan

de hand van dit schema is het eerste concept van de vragen-

lijst geconstrueerd.

In de tweede fase is het eerste concept van de vragenlijst

voorgelegd aan een groep van 26 deskundigen. Een aantal des-

kundigen noemen we hier: inspecteurs van het Speciaal On-

derwijs, medewerkers van de Stichting Leerplan Ontwikkeling,

het CITO, schoolbegeleidingsdiensten, Stichting Centrum voor

Onderwijsonderzoek en een aantal leerkrachten van de eind-

groep van de kernafdeling. De belangrijkste vraag die hen is

voorgelegd was, of het begrip aanbod op acceptabele wijze

werd gedekt met de vragen. Alle deskundigen gaven commentaar.

Samenvattend kwam het commentaar op het volgende neer:

- men vond de lijst te lang, weinigen gaven echter aan hoe de

vragenlijst ingekort kon worden;

- in het algemeen werd de presentatie en de gehanteerde

terminologie begrijpelijk gevonden voor leerkrachten in de

eind groep van de kernafdeling van LOM-scholen;

- op een groot aantal vragen had men 'detail'-kritiek.
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Uit de kritieken is de conclusie getrokken dat de opzet van

de eerste versie gehandhaafd kon blijven, maar dat de for-

mulering van een groot aantal vragen nog veel aandacht be-

hoefde. Dit leidde tot de tweede versie van de vragenlijst.

In de derde fase werd de tweede versie nogmaals voorgelegd

aan de 26 deskundigen die hierboven al genoemd zijn en aan

ongeveer 20 leerkrachten uit de eindgroep van de kernafde-

ling. Van alle deskundigen en van 12 van de 20 aangeschreven

LOM-scholen zijn reacties ontvangen. Inhoudelijke, terminolo-

gische of andere problemen leken zich nauwelijks voor te

doen. Toch is op grond van de reacties nog een aantal vragen

geherformuleerd. De derde fase werd afgesloten met de uit-

eindelijke versie van de vragenlijst, die als Bijlage aan dit

rapport is toegevoegd.
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4. 	 BEOORDELINGSMETHODEN EN BEOORDELINGSPROCEDURE

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de beoordelings-

methoden en de procedure die toegepast is bij de verwerking

van de prestaties van leerlingen op het gebied van schrijven,

lezen en spreken, en van de door de docenten ingevulde onder-

wijsaanbodvragenlijst. Eerst worden de beoordelingsmethoden

en de beoordelingsprocedure kort aan de orde gesteld (4.1),

vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de beoordeling van

schrijfprodukten met behulp van een voorbeeldschaal en op de

verlenging van deze schaal, die in de Voorstudie PPON-Speci-

aal Onderwijs heeft plaatsgevonden (4.2). Ook de overige

beoordelings- en scoringsprocedures van schrijf- en leespres-

taties worden uitvoerig besproken, waarbij tevens ook de

betrouwbaarheden vermeld worden (4.3). Tenslotte komen ach-

tereenvolgens de beoordeling van de spreekprestaties (4.4) en

de codering van de onderwijsaanbodvragenlijst (4.5) aan de

orde.

	

4.1 	 De verschillende beoordelingsmethoden en de beoorde-

lingsprocedure bij lees-, schrijf- en spreektaken 

Beoordelingsmethoden 

De gehanteerde beoordelingsmethoden verschillen in de mate

waarin interpretaties door de beoordelaars noodzakelijk zijn.

Taken kunnen op vier verschillende wijzen beoordeeld worden.

1. Objectief scoorbare taken. Bij dit soort geprecodeerde

instrumenten liggen de antwoordmogelijkheden vast.

2. Taken met een zeer strikt scoringsvoorschrift, dat wil

zeggen taken waarvoor betrekkelijk eenvoudige en eendui-

dige scoringsvoorschriften zijn geconstrueerd.

3. Taken met een beoordelingsvoorschrift, dat nog interpreta-

tieruimte laat. De beoordelingsvoorschriften geven aanwij-

zingen over goede en foute antwoorden of reacties, maar

kunnen niet uitputtend zijn. Elke leerling formuleert bij-

voorbeeld antwoorden op open vragen op zijn eigen manier.
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De beoordelaar moet zich een oordeel vormen over de juist-

heid van de antwoorden.

4. Taken met een beoordelingsschaal met een bijbehorend

beoordelingsschema. De beoordelingsschalen bestaan uit

reeksen in kwaliteit oplopende opstellen. Elk opstel wordt

beoordeeld door vergelijking met de schaalopstellen.

Bovendien hebben de beoordelaars de beschikking over

analytische schema's, die een overzicht geven van positief

en negatief te beoordelen kenmerken.

In Tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de taken die in

de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs afgenomen zijn, het

aantal vragen of items per taak, de gebruikte beoordelings-

en scoringsmethoden en voor schrijf- en spreekopdrachten de

beoordelingsaspecten.

Vrijwel alle beoordelings- en scoringsvoorschriften zijn

ongewijzigd overgenomen uit de Voorstudie PPON-Basisonder-

wijs. De beoordelingsschalen voor 'inhoud en organisatie' en

'taalgebruik' zijn in deze Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs

verlengd (zie 4.2), terwijl bij de beoordeling van de spreek-

prestatie 'huizen beschrijven' bij elk van de huizen een

inhoudselement is toegevoegd.

Procedure

De lees- en schrijftaken zijn beoordeeld door een groep van

acht onderwijzers en studenten Nederlands of onderwijskunde.

Vijf andere onderwijzers hebben de spreektaken beoordeeld. Na

een uitgebreide toelichting op de beoordelingsvoorschriften

voor een bepaalde taak door de projectmedewerkers kreeg elke

beoordelaar een portie prestaties mee om thuis te beoordelen.

De beoordeling werd door de beoordelaar gecodeerd op 80-

kolomsformulieren, die -na controle door projectmedewerkers-

rechtstreeks naar het ponsbureau gezonden konden worden.
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Tabel 4.1: Beoordeling van de Lees-, schrijf- en spreektaken

die in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs

afgenomen zijn.

Taak 	 Aantal Scorings-
items wijze a)

Beoordelings-
aspecten (en
aantal beoor-
deelde ele-
menten)

Lezen

aanmeldingsformulier
tekst paddestoelen
telefoonboek
radio- en t.v.-gids
verslagen ongeval
onderschriften strips

	

12 	 b

	

8 	 b

	

7 	 b

	

11 	 b

	

6 	 c

	

6 	 a

Schrijven

notitie huisgenoten
brief aan VVV

beschrijving kampeer-
boerderij

routebeschrijving

c
c

d

c

inhoud (4)
inhoud (4); brief-
conventies (5);
aantal taalge-
bruiksfouten, aan-
tal spelfouten

inhoud en organi-
satie; taalgebruik
inhoud (5)

Spreken

ongeval melden 	 c 	 inhoud (9); opbouw;
taalgebruik

huizen beschrijven 	 c 	 inhoud (20)

a ) a: objectief scoorbaar
b: scoringsvoorschrift
c: beoordelingsvoorschrift
d: beoordelingsschaal

De beoordeling van de schrijftaak 'kampeerboerderij' is geba-

seerd op een jury-oordeel. De prestaties op deze taak zijn

verdeeld in zes porties, die elk door twee onafhankelijk van

elkaar werkende beoordelaars gescoord zijn. Elk van de over-
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ige zeven lees- en schrijftaken is door twee beoordelaars

gescoord, waarbij iedere beoordelaar de helft van de te

beoordelen prestaties voor zijn rekening nam. De beoordeling

van de spreektaken vond weer plaats via een jury-oordeel. De

score voor 'inhoud' bij 'het beschrijven van huizen' is

gebaseerd op het jury-oordeel van twee onafhankelijk van

elkaar werkende beoordelaars. Bij de spreektaak 'ongeval

melden' zijn in totaal drie aspecten beoordeeld - opbouw,

taalgebruik, en inhoud - door een jury van drie beoordelaars.

Bij gebruik van een jury kan de betrouwbaarheid worden

bepaald via de homogeniteit van de jury-oordelen (Cronbachs

alpha). Voor de lees- en schrijftaken waarbij elke prestatie

door één beoordelaar gecodeerd is, moest wél een afzonder-

lijke controle op de beoordelaarovereenstemming worden uitge-

voerd. Hiertoe is van elke taak ruim 10% van de prestaties

beoordeeld door een beoordelaar die niet betrokken was ge-

weest bij de eigenlijke beoordeling van de betreffende taak.

Verder is de stabiliteit van de beoordeling door afzon-

derlijke beoordelaars onderzocht. Bij alle taken - behalve

bij het beschrijven van de kampeerboerderij (zie 4.2) - heeft

iedere beoordelaar na afloop van de beoordelingsfase ongeveer

40 (voor de lees- en schrijftaken) of 20 (voor de spreekta-

ken) prestaties herbeoordeeld. Dit zijn dus prestaties die

bij de eigenlijke beoordeling door dezelfde beoordelaar

gecodeerd zijn.

De resultaten van deze betrouwbaarheidsanalyse worden ver-

meld bij de bespreking van de verschillende beoordelings-

procedures.

4.2 Beoordeling met schalen en schaalverlenging 

In de Voorstudie PPON-Basisonderwijs zijn beoordelingsschalen

ontwikkeld voor de beoordeling van opstellen. Een aantal

schaalwaarden is voorzien van voorbeeld-opstellen (referen-

tiepunten).Elke prestatie wordt hierbij beoordeeld door

vergelijking met de schaalopstellen. Bovendien hebben de

beoordelaars de beschikking over analytische schema's, die



59

een overzicht geven van positief en negatief te waarderen

kenmerken. Met behulp van deze beoordelingsschalen bleken

opstellen van leerlingen in het Basisonderwijs zeer betrouw-

baar beoordeeld te kunnen worden op de aspecten 'inhoud' en

'taalgebruik'. Bij de beoordeling van de slechtere prestaties

die in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs verwacht werden,

kunnen de schalen echter minder houvast bieden. De schaalbe-

oordelingprocedure zal dan aan betrouwbaarheid verliezen. Dit

probleem van een teruglopende betrouwbaarheid bij de beoorde-

ling van extreme taalprodukten kan ondervangen worden door de

schalen te verlengen: nieuwe schaalpunten toe te voegen.

Binnen de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs is aan deze

problematiek aandacht besteed.

De beoordeling met behulp van een voorbeeldschaal heeft

plaatsgevonden voor de schrijfopdracht 'het beschrijven van

een kampeerboerderij'. De te beoordelen aspecten waren 'in-

houd en organisatie' en 'taalgebruik'.

Procedure bij de schaalverlenging 

Het bereik van de beoordelingsschalen die voor het Basison-

derwijs ontwikkeld zijn, liep van 55 tot 145. Het slechtste

voorbeeldopstel had de schaalwaarde 70. Voor de verlenging

van de beoordelingsschalen 'inhoud en organisatie' en 'taal-

gebruik' is voor elk van de aspecten een betrouwbaar beoor-

deeld opstel uit het Basisschoolmateriaal gekozen, waarvan de

score ongeveer 55 was, dus 15 punten lager dan het tot dan

toe laagste voorbeeldopstel. Het bereik van de beoordelings-

schalen loopt na de toevoeging van het nieuwe referentiepunt

van 40 tot 145. Om na te gaan of met de verlengde schalen

betrouwbare scoring mogelijk is, zijn + 150 opstellen beoor-

deeld door vier beoordelaars. Van deze opstellen zijn er 100

gemaakt door leerlingen in het Speciaal Onderwijs (50 LOM- en

50 MLK-opstellen) en 50 door Basisschoolleerlingen. De Basis-

schoolopstellen zijn zodanig geselecteerd dat opstellen uit

verschillende kwaliteitsklassen vertegenwoordigd zijn. In de

Voorstudie PPON-Speciaal. Onderwijs zijn de opstellen gemaakt

door alle leerlingen in elke klas, terwijl de prestaties van
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vijf (MLK) of tien (LOM) leerlingen per klas bij de uiteinde-

lijke beoordeling betrokken zijn. Uit de resterende presta-

ties zijn willekeurig 50 LOM- en 50 MLK-opstellen gekozen

Voor de schaalverlenging. Daarnaast zijn uit de prestaties

van de Basisschoolleerlingen opstellen geselecteerd voor

training van de beoordelaars. Na zorgvuldige bespreking van

het gebruik van de - verlengde - beoordelingsschalen hebben

vier beoordelaars per aspect - 'inhoud en organisatie' en

'taalgebruik' - 16 opstellen van leerlingen in het Basison-

derwijs beoordeeld. De resultaten zijn vervolgens vergeleken

met de scores die de jury in de Voorstudie PPON-Basisonder-

wijs indertijd toegekend had, en de afwijkingen zijn bedis-

cussieerd. Daarna hebben de beoordelaars onafhankelijk van

elkaar de 150 opstellen beoordeeld ten behoeve van de schaal-

verlenging (50 Basisschool, 50 LOM, en 50 MLK). De beoorde-

laars zijn niet op de hoogte gebracht van het door de leer-

lingen bezochte schooltype.

Met de verlengde beoordelingsschalen bleek het mogelijk

opstellen van leerlingen uit de verschillende schooltypen

voldoende betrouwbaar te beoordelen. De gegevens staan ver-

meld in Tabel 4.2. Ter vergelijking zijn ook de betrouwbaar-

heden bij de beoordeling in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs

opgenomen. De jury in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs

bestond bij 'inhoud en organisatie' uit drie beoordelaars,

bij 'taalgebruik' uit twee beoordelaars. Voor de schaalver-

lenging zijn steeds vier beoordelaars ingeschakeld. Ook bij

een jury van twee beoordelaars blijkt de betrouwbaarheid van

de beoordeling voldoende (voor Basisschool, LOM en MLK is

Cronbachs alpha voor 'inhoud en organisatie' respectievelijk

.96, .90 en .87; voor 'taalgebruik' .89, .83 en .87). Met

behulp van de verlengde beoordelingsschalen blijkt het dus

mogelijk bij een beoordeling door twee beoordelaars te komen

tot een voldoende homogeen juryoordeel.
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Tabel 4.2: Betrouwbaarheid van de scoring van de schrijftaak

'beschrijven van een kampeerboerderij' in de

verschillende schooltypen (Cronbachs alpha)

Aspect 	 Basisschool 	 LOMc) 	 MLKd)

Beoordeling 	 Beoordeling
jury PPON-B0a) jury PPON-S0b)

Inhoud 	 .92 	 .98 	 .95 	 .93

Taalge- 	 .88 	 .94 	 .91 	 .93
bruik

a) (3 resp. 2 beoordelaars, 50 prestaties)
b) (4 beoordelaars, 50 prestaties)
c) (4 beoordelaars, 49 prestaties)
d) (4 beoordelaars, 49 prestaties)

Naast de homogeniteit van het jury-oordeel is ook het ge-

middelde niveau van de scores van belang. De nieuwe jury zou

strenger of juist minder streng kunnen beoordelen dan de oude

jury. De beoordeling van slechtere prestaties (opstellen uit

het Speciaal Onderwijs) kan van invloed zijn op het gemid-

delde niveau van de scores. Om na te gaan of dit het geval

is, zijn de herbeoordeelde Basisschoolopstellen vergeleken

met de scores van de (nieuwe) jury van de Voorstudie PPON-

Speciaal Onderwijs. De gemiddelde scores van beide jury's

zijn weergegeven in Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Gemiddeld jury-oordeel over beoordeelde en herbe-

oordeelde opstellen 'beschrijving kampeerboerde-

rij' van Basisschoolleerlingen

Aspect 	 Beoordeling jury 	 Beoordeling jury
PPON-BO	 PPON-SO

Inhoud 	 83.4 	 87.2

Taalgebruik 	 83.4 	 87.3
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Het gemiddelde jury-oordeel van de nieuwe beoordelaars blijkt

nog geen vier schaalpunten af te wijken van dat van de oude

jury. Er is dus weinig reden om aan te nemen dat beoordelaars

zich hebben laten beïnvloeden door de kwaliteit van de op-

stellen uit het Speciaal Onderwijs.

Tenslotte is een variantie-analyse verricht op de scores

van de (nieuwe) juryleden, waarbij schooltype (Basisschool,

LOM of MLK), beoordelaar (1,2,3 en 4) en schaalsoort ('inhoud

en organisatie' en 'taalgebruik') als factoren zijn opgeno-

men. Alle factoren hebben een significant effect op de sco-

res. De gemiddelde scores zijn voor de Basisschool het

hoogst, voor de MLK-opstellen het laagst, terwijl de scores

voor LOM-opstellen daartussen liggen (F= 11.28, df= 2,

p= .00). De scores voor 'taalgebruik' zijn lager dan die voor

'inhoud en organisatie' (F= 6.83, df= 1, df= 3, p= .01). Waar

het hier echter vooral om gaat is de vraag of de afzonder-

lijke beoordelaars verschillen in het niveau van de toege-

kende scores. Ook hier blijkt een significant effect aan de

orde (F= 249.47, df= 3, p= .00). Bepaalde beoordelaars geven

systematisch hogere of lagere scores dan andere. De gegevens

voor de verschillende beoordelingsaspecten staan in Tabel

4 .4.

In het algemeen vormt dit soort individuele verschillen

een probleem bij de beoordeling van prestaties. Bij gebruik

van jury-oordelen is het probleem al geringer: door combina-

tie van de scores van afzonderlijke beoordelaars wordt de

invloed van individuele beoordelaars verkleind. De invloed

wordt verder nog geringer door het inschakelen van meer

beoordelaars-jury's. De procedure die hiertoe in de Voorstu-

die PPON-Speciaal Onderwijs toegepast is, wordt in het vol-

gende beschreven.
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Tabel 4.4: Gemiddelde scores van de afzonderlijke beoorde-

laars bij de beoordeling van de 'kampeerboerde-

rij' (149 prestaties)

Beoordelaar

1 2 3 4

Aspect k sd z sd k sd k sd

Inhoud 71.4 (19.3) 81.8 (18.6) 87.6 (21.1) 85.7 (20.3)

Taalge-
bruik 67.9 (17.8) 79.0 (17.9) 86.9 (20.9) 85.6 (17.8)

Procedure bij de definitieve beoordeling 

In totaal zijn in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs bij

het beoordelen van de schrijftaak 'kampeerboerderij' zes

beoordelaars ingeschakeld die elk twee van de totaal te

vormen zes porties beoordeeld hebben. Elke uiteindelijke

score bestaat uit het jury-oordeel van twee beoordelaars. De

verdeling van de porties over de beoordelaars is weergegeven

in Tabel 4.5.

Elke portie is tot stand gekomen door een aselecte verdeling

van alle opstellen. Een portie bevat gemiddeld 187 opstellen.

Door de systematiek van toewijzing van porties aan beoorde-

laars (zie Tabel 4.5) kon per portie één interbeoordelaars-

correlatie worden berekend. De koppeling van correlaties over

de porties heen kan in een meetmodel worden afgebeeld. Elders

(Van den Bergh en Eiting, in voorbereiding) zal op de om-

schreven methode nader worden ingegaan.
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Tabel 4.5: Verdeling van de te beoordelen opstellen over de

beoordelaars

Portie

Beoordelaar 	 1
	

2 	 3
	

4 	 5
	

6

1

2

3

4

5

6 

X

X X

Hier volstaan we met de opmerking dat het meetmodel een

LISREL model is (Jeireskog en Seirbom, 1980) voor de simultane

analyse in verschillende groepen. Twee varianten zijn van

belang. In de eerste variant is aangenomen dat alle zes

beoordelaars worden gekenmerkt door één betrouwbaarheid. In

de tweede variant wordt aangenomen (als modelrestrictie) dat

elke beoordelaar zijn/haar twee porties even betrouwbaar

beoordeelt, maar beoordelaars mogen wel onderling verschil-

len. Beide modellen kunnen worden getoetst aan de gevonden

interbeoordelaarscorrelaties. Onder de aanname dat de schaal-

oordelen van twee beoordelaars bivariaat normaal zijn ver-

deeld kan de toetsing worden uitgevoerd met behulp van een

chi-kwadraat verdeelde grootheid. De individuele betrouwbaar-

heden (X 2 ) kunnen dan in het kader van de modellen worden

geschat (via de 'maximum likelihood' methode).

In Tabel 4.6 zijn de resultaten vermeld van de toetsing van

het model, dat gelijke betrouwbaarheden voor alle beoorde-

laars postuleert. De resultaten in Tabel 4.6 laten zien dat

het model voor gelijke betrouwbaarheden uitstekend past bij

correlaties van de inhoudsbeoordelingen. Volstaan kan dan ook
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worden met één individuele betrouwbaarheidsschatting van .806

(de werkelijke waarde bevindt zich praktisch zeker het gebied

tussen .79 en .82). De betrouwbaarheid van de som van de

beoordelingen van steeds twee beoordelaars bedraagt 2 *

206/(1 -4- .806) = .893 (95% interval: .88 - .90). Deze ge-

schatte jury-betrouwbaarheid komt zeer goed overeen met de

eerder vermelde gegevens uit de schaalverlengingsstudie.

Tabel 4.6: Toetsing van en schattingen in het model voor
gelijke betrouwbaarheden

Beoordelingsaspect

Grootheid
	

Inhoud 	 Taalgebruik

chi 2 	9.88	 29.08

df 	 16 	 16

P 	 .87 	 .02

X 2 (betrouwb.) 	 .806 	 .717

95% interval A 2 	.79 - .82	 .69 - .74

Het model voor de taalgebruiksonderdelen past echter maar

marginaal. De algemene betrouwbaarheidsschatting bedraagt

.717 (de werkelijke waarde bevindt zich waarschijnlijk tussen

.69 en .74). Een niet geheel terechte toepassing van de

Spearman-Brown formule geeft een jury-betrouwbaarheid van

.835 (vergelijk de schaalverlengingsstudie). Vermoed mag

echter worden dat bij het beoordelen van taalgebruik, beoor-

delaars verschillen in betrouwbaarheid. In Tabel 4.7 rappor-

teren we de schattingen, verkregen uit de analyse met het

model voor verschillende betrouwbaarheden. Dit model past

nagenoeg perfect bij de waargenomen correlaties van taalge-

bruiksoordelen. Tabel 4.7 laat zien dat de schattingen per

beoordelaar uiteenlopen van .615 tot en met .834, hetgeen

meer is dan het 95% interval in Tabel 4.6 suggereert.
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Tabel 4.7: Schatting in het model voor verschillende be-

trouwbaarheden betreffende taalgebruiksoordelen

Beoordelaar 	 Betrouwbaarheid ( ), 2 )

1

2

3

4

5

6

.750

.834

.759

.634

.615

.651

Omdat elke beoordelaar steeds twee porties heeft beoordeeld

op inhoud én taalgebruik, is tenslotte nog een model ontwor-

pen, dat een uitbreiding is van de eerder genoemde. In dit

model wordt verondersteld dat beoordelaars onderling mogen

verschillen in betrouwbaarheid van hun inhouds- en taalge-

bruiksoordelen, maar dat de correlatie tussen de ware scores

Voor inhoud en taalgebruik van elk koppel beoordelaars de-

zelfde is. Bij de toetsing van dit model vonden we een chi-

kwadraat van 184.41 (df = 20, p 0). Het model past dus

slecht. In het slecht passende model is de schatting van de

ware-score correlatie .844 standaardfout = .014). Feitelijk

inhoud en taalgebruik zouden dus 71 % gemeenschappelijke

variantie hebben. Echter, de ware-score correlatie blijkt af

te hangen van het koppel beoordelaars (wegens de slechte

passing), hetgeen erop wijst dat de interpretatie van de

aspecten inhoud en taalgebruik beoordelaarsafhankelijk is.
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4.3 	 Beoordeling van objectief scoorbare taken, scorings- en 

beoordelingsvoorschriften 

In 4.2 is ingegaan op de beoordeling van de schrijftaak

'kampeerboerderij' met behulp van beoordelingsschalen. De

overige negen lees- en schrijftaken zijn beoordeeld met

behulp van scorings- en beoordelingsvoorschriften, of waren

objectief scoorbaar.

Objectief scoorbaar 

Slechts één taak is in geprecodeerde vorm afgenomen, namelijk

de taak 'onderschriften bij strips zoeken'. Aan de hand van

een verstrekte sleutel konden beoordelaars bepalen of de

leerlingen de juiste onderschriften bij de stripplaatjes

geplaatst hadden. De beoordelaarovereenstemming is redelijk,

maar minder hoog dan verwacht zou worden gezien de eenvoud

van de beoordelingsmethoden (zie Tabel 4.8).

Tabel 4.8: Beoordelaarovereenstemming objectief scoorbare

taak 'onderschriften bij strips zoeken' (som-

scores)

Pearson correlatie- 	 Aantal her-
coëfficiënt
	

beoordeelde
prestaties

Beoordelaar-
overeenstemming .81 79

Stabiliteit
eerste beoordelaar 1.00 41
tweede beoordelaar 1.00 39

Er is echter wel volledige stabiliteit bij de beide be-

oordelaars (zie Tabel 4.8).
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Scoringsvoorschriften 

Vier taken zijn gescoord met behulp van een scoringsvoor-

schrift. Een scoringsvoorschrift geeft een opsomming van

goede en foute antwoorden. De voorschriften zijn zo eenvoudig

en eenduidig mogelijk, en laten de beoordelaar zo min moge-

lijk ruimte voor eigen interpretatie. Zoals uit Tabel 4.9

blijkt, geeft de toepassing van de scoringsvoorschriften bij

deze vier taken geen problemen. De beoordelaarovereenstemming

ligt tussen .89 en .98 ,de stabiliteit loopt uiteen van .84

tot .99.

Beoordelingsvoorschriften 

Deze beoordelingsmethode wordt gebruikt bij taken waarbij

antwoorden of reacties niet zonder meer als goed of fout te

beoordelen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij antwoorden

op open vragen, of bij het schrijven van een kort stukje dat

aan bepaalde inhoudseisen moet voldoen. De beoordelingsvoor-

schriften geven aanwijzingen over wat goed of fout is. Aan de

hand van deze aanwijzingen moet de beoordelaar zich een

oordeel vormen over de juistheid van de antwoorden of reac-

ties van de leerling.

Uit Tabel 4.10 blijkt dat de overeenstemming tussen beoor-

delaars over de inhoudselementen van de routebeschrijving, en

over het aantal taalgebruiksfouten bij de brief aan de VVV

geringer is dan bij de overige taken. Voor de routebeschrij-

ving is dit ook het geval bij de stabiliteit van beide beoor-

delaars, voor taalgebruiksfouten bij de brief aan de VVV van

een beoordelaar. Bij de overige taken ligt de beoordelaar-

overeenstemming tussen .81 en .93, de stabiliteit tussen .87

en .98.
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Tabel 4.9: Beoordelaarovereenstemming voor taken met een

scoringsvoorschrift (somscores)

Taak
	

Pearson
	

Aantal her-
correlatie- 	 beoordeelde
coëfficiënt
	

prestaties

Beoordelaar-
overeenstemming

aanmeldingsformulier 	 .89
	

157

tekst paddestoelen 	 .98
	

155

telefoonboek 	 .98
	

80

radio- en t.v.-gids 	 .92
	

79

Stabiliteit Pearson correla- 	 Aantal herbeoor-
coëfficiënt 	 deelde prestaties

eerste 	 tweede 	 eerste 	 tweede
beoorde- beoorde- beoorde- beoorde-
laar 	 laar 	 laar 	 laar

aanmeldingsformulier 	 .93 	 .95 	 44 	 40

tekst paddestoelen 	 .95 	 .86 	 41 	 41

telefoonboek 	 .99 	 .84 	 39 	 40

radio- en t.v.-gids 	 .99 	 .98 	 40 	 41

Bij de interpretatie van de resultaten met betrekking tot

de routebeschrijving en de taalgebruiksfouten in de brief aan

de VVV zal rekening gehouden moeten worden met de geringere

overeenstemming voor deze taken.

4.4 	 Beoordeling van de spreektaken

Op de scholen die door de proefleider bezocht zijn (zie 2.2)

hebben vijf leerlingen uit de eindgroep aan twee spreektaken
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meegedaan: 'het beschrijven van huizen' en 'het rapporteren

van een ongeval'. De spreektaken van alle leerlingen van de

school waren opgenomen op twee geluidscassettes, één voor

elke taak. Om te voorkomen dat de beoordeling van de spreek-

prestaties beïnvloed zou worden door het feit dat opeenvol-

gende leerlingen van dezelfde school afkomstig waren, zijn de

prestaties overgenomen op andere cassettes. Hierbij is ge-

zorgd dat prestaties van leerlingen van dezelfde school niet

na elkaar op de cassette terecht kwamen. Bij de beoordeling

van de spreekprestaties is een groep van vijf onderwijzers

ingeschakeld.

Tabel 4.10: Beoordelaarovereenstemming voor taken met een

beoordelingsvoorschrift (somscores, behalve bij

taalgebruiks- en spelfouten)

Taak Pearson
correlatie-
coëfficiënt

Aantal her-
beoordeelde
prestaties

Beoordelaar-
overeenstemming

notitie huisgenoten

brief aan VVV

.91 152

- 	 inhoud .91 79
- 	 conventies .90 79
- 	 aantal taalge-

bruiksfouten .74 75
- 	 aantal spelfouten .93 78

routebeschrijving .67 76

verslag ongeval .81 74
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(vervolg tabel 4.10)

Stabiliteit
	

Pearson correla- 	 Aantal herbeoor-
coëfficiënt
	

deelde prestaties

eerste
beoorde-
laar

tweede
beoorde-
laar

eerste
beoorde-
laar

tweede
beoorde-
laar

notitie huisgenoten .87 .98 42 39

brief aan VVV

inhoud .96 .93 38 40
- 	 conventies .98 .89 38 40

aantal taalge-
bruiksfouten .87 .74 38 41
aantal spelfouten .95 .91 38 41

routebeschrijving .69 .77 38 34

verslag ongeval .98 .98 40 36

Beoordelingsmethode

Bij de beoordeling van de spreekprestaties is gebruik gemaakt

van de beoordelingsmethoden van de Voorstudie PPON-Basison-

derwijs. De spreektaak 'ongeval melden' is beoordeeld op

inhoud, taalgebruik en opbouw, de taak 'huizen beschrijven'

alleen op inhoud.

Ter ondersteuning bij de beoordeling van taalgebruik en

opbouw bij de taak 'ongeval melden' kregen de beoordelaars

een 'voorbeeldcassette'. In de Voorstudie PPON-Speciaal

Onderwijs is een nieuwe voorbeeldcassette samengesteld. Bij

de oude voorbeeldcassette van de Voorstudie PPON-Basisonder-

wijs konden namelijk alleen prestaties uit de pretestfase

gebruikt worden. Hierdoor konden slechts voor vier van de

zeven schaalpunten voorbeelden gegeven worden. Bij de con-

structie van de nieuwe voorbeeldcassette voor de Voorstudie

PPON-Speciaal Onderwijs is gebruik gemaakt van spreekpresta-

ties uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs die door verschil-

lende beoordelaars uniform beoordeeld waren op taalgebruik en

opbouw. De resulterende cassette bevat voorbeelden van



72

spreekprestaties voor alle schaalpunten. De spreekprestaties

van de voorbeeldband zijn tevens in geprotocoleerde vorm met

de vermelding van de opbouw- en taalgebruikscores aan de

beoordelaars uitgereikt.

Selectie van beoordelaars 

Voorafgaand aan de beoordelingsfase zijn de beoordelaars

uitvoerig geïnstrueerd. Vervolgens heeft een proefbeoordeling

plaatsgevonden voor vijftien prestaties uit de Voorstudie

PPON-Basisonderwijs, die zodanig gekozen waren, dat verschil-

lende kwaliteiten vertegenwoordigd waren. Voor de spreektaak

'ongeval melden' zijn vier beoordelaars uitgenodigd voor de

instructie en de proefbeoordeling. Deze spreektaak wordt

weliswaar uiteindelijk beoordeeld door een jury van drie

beoordelaars, maar wij hebben geanticipeerd op de mogelijk-

heid dat een van de (potentiële) beoordelaars af zou kunnen

vallen op grond van een geringe overeenstemming met het oude

jury-oordeel of met andere beoordelaars. De spreektaak 'hui-

zen beschrijven' is eenvoudiger te beoordelen - alleen op

inhoud -, zodat we het gewaagd hebben bij training en proef-

beoordeling te volstaan met twee beoordelaars, het aantal van

de uiteindelijke jury.

In Tabel 4.11 zijn voor taalgebruik en opbouw bij 'ongeval

melden' de correlaties vermeld tussen elk van de vier (poten-

tiële) beoordelaars en het jury-oordeel uit de Voorstudie

PPON-Basisonderwijs.

Tabel 4.11: Pearson correlaties voor de oordelen van de
beoordelaars en het jury-oordeel voor de spreek-
taak 'ongeval melden'(15 prestaties)

1

Beoordelaar

2 3 4

taalgebruik

opbouw

.88

.89

.90

.84

.86

.83

.70

.93
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voor de scores van het aspect inhoud bij de 'melden van

een ongeval' en bij het 'beschrijven van huizen' waren de

jury-oordelen uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs niet

beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk te bepalen in

hoeverre de nieuwe beoordelaars de beoordelingsmethoden op

dezelfde wijze toepassen als de jury uit de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs. Voor het scoren van het aspect inhoud is dit

echter niet zo'n bezwaar, omdat de scoringsmethode betrekke-

lijk eenvoudig is. Voor deze gegevens wordt weergegeven in

hoeverre de beoordelingen van de verschillende beoordelaars

met elkaar overeenkomen. De gegevens voor 'het melden van een

ongeval' staan vermeld in Tabel 4.12.

Voor het beoordelen van het aspect inhoud bij het 'be-

schrijven van huizen' waren de correlaties voor de beide

beoordelaars voor elk van de huizen respectievelijk .78 en

.85.

Tabel 4.12: Beoordelaarovereenstemming voor het aspect inhoud

bij het melden van een ongeval (Pearson correla-

ties; 15 prestaties)

Beoor-
delaar 	 1

Direct
inhoudselementen

Beoordelaar

gemelde 	 Indirect

2 	 3 	 4 	 1

inhoudselementen

Beoordelaar

gemelde

2 	 3 	 4

1

2

3

4

.98 .99

.96

.97

.95

.99

.95 .96

.92

.97

.95

.98
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Op grond van de resultaten van deze proefbeoordeling is het

volgende besloten. Voor de beoordeling van de spreektaak

'ongeval melden' zijn drie beoordelaars nodig. De overeen-

stemming met het jury-oordeel is voor beoordelaar 4 voor

taalgebruik geringer dan voor de overige beoordelaars, voor

opbouw echter groter. Ook de overeenstemming met andere

beoordelaars voor het aspect inhoud is hoog. De beslissing

welke beoordelaars ingeschakeld worden is op grond van deze

resultaten niet eenvoudig. Om praktische redenen is besloten

de spreektaak 'ongeval melden' te laten beoordelen door een

jury bestaande uit beoordelaar 1, 2 en 4.

Overeenstemming bij de definitieve beoordeling 

Elke spreekprestatie is door twee (huizen beschrijven) of

drie (ongeval melden) beoordelaars beoordeeld. De homogeni-

teit van het jury-oordeel (Cronbachs alpha) en de stabiliteit

van de oordelen van de afzonderlijke beoordelaars zijn weer-

gegeven in Tabel 4.13.

Tabel 4.13: Homogeniteit van het jury-oordeel (Cronbachs
alpha) en stabiliteit van de beoordelaars (Pear-
son correlatiecoëfficiënt) voor de definitieve
beoordeling van de spreektaken 'huizen beschrij-
ven' en 'ongeval melden'

Taak en 	 Homogeniteit
	

Aantal
te beoordelen
	

jury-oordeel
	

beoordelaars
aspect
	

(201 prestaties)

Ongeval gelden

Inhoud: direct
gemeld 	 .92 	 3

Taalgebruik 	 .91 	 3

Opbouw 	 .91 	 3

Huizen beschrijven (totaal) 	 .79 	 2



.99 1.00

.79 1.00

.92 1.00

Inhoud: direct
gemeld
	

1.00

Taalgebruik 	 .63

Opbouw 	 .73
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(vervolg tabel 4.13)

Stabiliteit 
	

eerste
	 tweede
	

derde
beoordelaar
	

beoordelaar
	

beoordelaar
(10 presta-
	

(20 presta-
	

(21 presta-
ties)
	

ties)
	

ties)

Ongeval zelden

eerste beoordelaar 	 tweede beoordelaar
Huizen beschrijven
	

(21 prestaties) 	 (23 prestaties)

Inhoud: Huis 1 	 .98 	 .95

Huis 2 	 .99 	 .95

Deze gegevens maken duidelijk dat met behulp van de beoorde-

lingsvoorschriften en de voorbeeldband de spreekprestaties

betrouwbaar beoordeeld konden worden. De stabiliteit van de

beoordeling is voor één beoordelaar niet erg hoog. De cor-

relaties zijn in dit geval echter gebaseerd op slechts tien

spreekprestaties. Bij gebruik van een jury-oordeel is de

invloed van individuele fluctuaties veel minder problematisch

dan bij beoordeling door één persoon.

4.5 	 Codering van de aanbodvragenlijst 

Precodering en open vragen 

Bij afname van een vragenlijst in de vorm van een 'post-

enquête' onder ongeveer 110 leerkrachten zijn geprecodeerde

vragen niet beslist noodzakelijk. Het ontwikkelen van goede

codeervoorschriften voor open vragen is echter in het alge-

meen tijdrovend en kostbaar. Daarom is getracht het aantal

open vragen tot een minimum te beperken. Bij sommige vragen

zou echter het aantal mogelijke antwoorden te groot zijn, om



76

geprecodeerde vragen te kunnen gebruiken. Bovendien was de

vragenlijst bedoeld als een inventariserend-beschrijvend

instrument zodat een beperking tot geprecodeerde vragen ook

strijdig zijn met het onderzoeksdoel. Er is dus een klein

aantal open vragen in de vragenlijst opgenomen.

Codeerprocedure 

Om tot de ontwikkeling van codeervoorschriften voor open

vragen te komen werd eerst een tiental vragenlijsten doorge-

nomen om inzicht te krijgen in de feitelijke antwoorden op

niet-geprecodeerde vragen. Alle mogelijke antwoorden werden

per vraag genoteerd. Op grond hiervan werd een overzicht

gemaakt van de antwoorden die vervolgens voorzien zijn van

codes. Aan de hand van dit overzicht werden alle binnengeko-

men vragenlijsten door de onderzoeker gecodeerd; de coderin-

gen werden in de marge van de vragenlijst aangebracht. Voor

antwoorden die nog niet in het overzicht waren opgenomen

werden zonodig nieuwe codes ingevoerd. De vragen die informe-

ren naar de (taal)methoden die leerkrachten gebruiken zijn

bijvoorbeeld gecodeerd aan de hand van een lijst van alle

(taal)methoden die momenteel in het onderwijs in omloop zijn,

zoals weergegeven in de leermiddelengids van de Stichting

Leerplan Ontwikkeling (SLO). Elke methode kreeg één speci-

fieke code toegekend. Met behulp van dit overzicht werden de

coderingen in de marge van de vragenlijst aangebracht. Namen

die de leerkrachten noemden die noch met behulp van de leer-

middelengids van de SLO noch via navraag bij verschillende

uitgeverijen geidentificeerd konden worden zijn gecodeerd als

'onbekend'.

Voor codering van de vraag naar de frequentie waarmee de

leerkrachten de leervorderingen van hun leerlingen bijhouden

is uitgegaan van 40 schoolweken en/of 10 schoolmaanden. Als

een leerkracht antwoordde 'wekelijks' dan werd aan dit ant-

woord de code 40 toegekend, aan maandelijks de code 10, aan

lx per twee weken de code 20 en aan dagelijks de code 200 (40

x 5). Twee vragen zijn achteraf niet gecodeerd. Ten eerste de

vraag: Indien u in uw taalonderwijs géén taalmethode(n)
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gebruikt, waar de leerlingen minimaal lx per week uit werken,

kunt u hieronder in het kort beschrijven, hoe u het taalon-

derwijs in uw eindgroep inricht? Deze vraag is niet gecodeerd

omdat slechts een handvol leerkrachten deze vraag beantwoord

heeft. De tweede vraag die niet gecodeerd is, is de vraag die

informeerde naar het bijhouden van de leervorderingen met

betrekking tot de spreek- en luistervaardigheid, is codering

achterwege gelaten omdat de verscheidenheid in antwoorden zo

groot was dat een categorisering van de antwoorden niet

mogelijk was.

Tenslotte werden de codes voor de geprecodeerde en de open

vragen overgebracht op ponsconcept-formulieren, waarna de

gegevens zijn ingevoerd door het ponsbureau. Op de data-file

zijn later codeer- en invoercontroles uitgevoerd. Alle ex-

treme antwoorden zijn aan de hand van de originele vragen-

lijsten gecontroleerd.
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5. 	 EFFECTEN VAN VERSCHILLENDE AFNAMECONDITIES OP DE PRES-

TATIES VAN LEERLINGEN

	

5.1 	 Inleiding

Een belangrijke vraag bij de Voorstudie PPON-Speciaal Onder-

wijs is die naar de organisatie van het peilingsonderzoek.

Kan het toetsmateriaal opgestuurd worden en onder supervisie

van de leerkracht afgenomen worden, of is het noodzakelijk

dat een getrainde proefleider de scholen bezoekt, waarbij de

instrumenten onder zijn leiding worden afgenomen?

In de Voorstudie PPON-Basisonderwijs werd namelijk de

aanbeveling geformuleerd de taalvaardigheidsinstrumenten

onder meer gecontroleerde omstandigheden af te nemen. Hoeksma

et al. (1985, p. 174 e.v.) noemen als voordeel van afname

door getrainde proefleiders dat de afname gestandaardiseerd

kan plaatsvinden. De instructies aan de leerlingen en de

condities waaronder de taken afgenomen

alle leerlingen worden gecontroleerd

Wanneer de taak van proefleider door

vervuld werd, leek deze gelijkheid van

gewaarborgd. In een deelonderzoek van

worden, kunnen voor

en gelijkgehouden.

de eigen leerkracht

afnamecondities niet

de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs naar de taalvaardigheid van allochtone leer-

lingen bleken bovendien relatief veel leerlingen een of meer

taken over te slaan. Tevens bleken er meer taken overgeslagen

te worden naarmate de taak moeilijker was. Men vermoedde dan

ook dat van de leerlingen die een taak overgeslagen hebben,

een relatief groot deel lage scores behaald zou hebben indien

zij de taak wél gemaakt zouden hebben (Triesscheijn et al.,

1985, p.129). Een bijkomend voordeel van afname van de taal-

vaardigheidstoetsen door proefleiders is dan ook dat controle

uitgeoefend kan worden op het zo volledig mogelijk invullen

van de taakboekjes.

Om tot gefundeerder uitspraken te kunnen komen over de

vraag welke afnameconditie de voorkeur verdient - afname door

de eigen leerkracht of afname onder meer gestandaardiseerde

en gecontroleerde omstandigheden door getrainde proefleiders

- zijn in deze Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs de taak-
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boekjes onder beide afnamecondities afgenomen. Hierbij ging

het om de volgende vragen.

In de eerste plaats is onderzocht wat de verschillen zijn

in de resultaten van leerlingen bij afname door de eigen

leerkracht en afname door een getrainde proefleider. Zowel de

proefleiders als de leerkrachten die zelf de taakboekjes

afnamen, hadden de beschikking over een uitgebreide instruc-

tie met betrekking tot de afname. Hierin werd de te volgen

afnameprocedure uitvoerig beschreven, evenals de te geven

toelichting aan de leerlingen. De inhoud van de instructie

bij de afnameprocedure is weergegeven in 3.6. De interpreta-

tie van de instructie door de leerkrachten zou echter kunnen

verschillen van die van de proefleiders. Leerkrachten zouden

minder doordrongen kunnen zijn van het belang van uniforme

afnamecondities dan de proefleiders. Tevens zouden leerkrach-

ten om pedagogische redenen kunnen trachten te voorkomen dat

leerlingen falen bij het maken van een taak. Verder moet

waarschijnlijk ook de angst van leerkrachten om als school

slecht voor de dag te komen niet onderschat worden. In de

instructie is benadrukt dat de leerlingen individueel, zonder

hulp van de leerkracht of van andere leerlingen zelfstandig

aan de taken moeten werken. Wanneer een leerling niet be-

grijpt wat de bedoeling van een taak is, mag hierbij uitleg

gegeven worden, maar het goede antwoord mag niet 'in de mond

gelegd worden'. Wanneer leerkrachten ondanks deze instructie

toch specifieke uitleg bij de taak geven, kan verwacht worden

dat leerlingen waarbij de taakboekjes door de leerkrachten

zijn afgenomen, beter presteren dan leerlingen die door een

proefleider getoetst zijn. In aanvulling op deze leerkracht-

gebonden factoren, zou ook de aanwezigheid van een proeflei-

der kunnen leiden tot slechtere prestaties van de leerlingen.

Leerlingen zouden het gevoel kunnen krijgen dat zij een (voor

hun toekomst) belangrijke toets of examen moeten afleggen.

Leerlingen zouden hierdoor nerveuzer kunnen zijn wanneer een

proefleider de taken afneemt dan bij afname door de eigen

leerkracht. Hierdoor zouden leerlingen in de proefleidercon-

ditie wellicht niet optimaal presteren.



uitleg geven,

van de scores

uitleg gegeven

leerkrachtconditie. Naarmate er meer

zullen de prestaties van leerlingen

zal dit leiden tot een geringere variabiliteit

in de

wordt,
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Naast een betere gemiddelde prestatie van leerlingen die

de taken onder toezicht van de eigen leerkracht gemaakt heb-

ben, wordt ook verwacht dat de spreiding van de resultaten

zal verschillen tussen beide afnamecondities. Wanneer leer-

krachten specifieke uitleg bij een taak geven, zal dit vooral

bij zwakkere leerlingen gebeuren. Betere leerlingen hebben

deze uitleg immers niet nodig. Indien leerkrachten specifieke

minder sterk van elkaar verschillen.

Ook kan verwacht worden dat er in de leerkrachtconditie

meer leerlingen zijn die een hele taak niet gemaakt hebben.

De proefleiders zouden de leerlingen vaker kunnen stimuleren

toch te proberen een (moeilijke) taak te maken, terwijl de

leerkracht - die immers op de hoogte is van de beperkte

prestatiemogelijkheden van de leerling - al eerder zou toe-

staan een taak over te slaan.

Tenslotte wordt verwacht dat de verschillen tussen de

beide afnamecondities in het gemiddelde, de spreiding en de

uitval op hele taken, op MLK-scholen groter zullen zijn dan

op LOM-scholen. De taken zijn voor MLK-leerlingen namelijk

aanzienlijk moeilijker dan voor LOM-leerlingen. In het vol-

gende worden eerst de beide afnamecondities kort beschreven

(5.2). Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van de

leerlingen in de beide condities (5.3).

5.2 Beschrijving van de afnamecondities 

In totaal hebben 89 LOM-scholen en 65 MLK-scholen medewerking

verleend aan de prestatiepeiling van de Voorstudie PPON-

Speciaal Onderwijs. Op 20 LOM-scholen en 21 MLK-scholen zijn

de taakboekjes afgenomen door een proefleider van de SCO, op

de overige scholen hebben de leerlingen de taken onder super-

visie van de eigen leerkracht gemaakt. Zoals in 5.1 vermeld,

is voor de scholen waar de leerkracht zelf de taakboekjes

moest afnemen, een instructie over de afnameprocedure bijge-
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voegd. Bij de afname van de taken op de proefleiderscholen

zijn in totaal vier proefleiders betrokken geweest. Ook deze

proefleiders hebben zich gehouden aan de instructie over de

afnameprocedure. Een belangrijk verschil tussen de afname

door leerkrachten en door proefleiders was de tijd die voor

de afname beschikbaar was. In de instructie over de afname-

procedure werd voorgesteld de taakboekjes te laten maken in

twee zittingen, tenminste gescheiden door een pauze. Veel

leerkrachten bleken de afname te spreiden over meerdere

dagen. Op de scholen die door een proefleider bezocht werden,

moesten echter 's middags spreektaken afgenomen worden (zie

2.3). Alle lees- en schrijftaken uit de taakboekjes moesten

daarom 's morgens gemaakt worden. V66r de eerste ochtendpauze

maakten de leerlingen de eerste drie á vier taken, en vervol-

gens de rest. Iedere leerling kreeg voldoende tijd om elke

taak af te maken, en er werd pas overgegaan naar een volgende

taak als iedereen klaar was. Op vrijwel alle scholen lukte

het alle taken vóór de middagpauze af te hebben. Leerkrachten

die zelf de taakboekjes afnamen, konden beslissen te stoppen

met de afname wanneer de leerlingen minder geconcentreerd

gingen werken om een andere dag verder te gaan. In de proef-

leiderconditie was dit niet het geval. Leerlingen in de

proefleiderconditie hebben dus waarschijnlijk onder grotere

tijdsdruk gewerkt dan leerlingen die door de leerkracht

getoetst zijn. De effecten van dit verschil in tijdsdruk op

de prestaties van leerlingen kunnen echter niet gescheiden

worden van de effecten van afnameconditie - door leerkracht

of door proefleider. De grotere tijdsdruk is immers opgetre-

den bij alle scholen waar een proefleider de taken heeft

afgenomen.

5.3 	 Leerlinqprestaties in beide afnamecondities 

In het volgende wordt eerst voor elk van de schooltypen - LOM

en MLK - weergegeven wat de verschillen zijn in de gemiddel-

den voor leerlingen waarbij de leerkracht de taakboekjes

heeft afgenomen, en voor leerlingen waar een proefleider
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geweest is (zie Tabel 5.1). Tevens wordt de effectgrootte

weergegeven. Hierbij wordt het verschil in gemiddelde van

twee groepen - in dit geval groepen waarvan de afnameconditie

verschilt: afname door leerkracht of door proefleider- ge-

deeld door de standaarddeviatie -in dit geval is de stan-

daarddeviatie van het schooltype (dus van leerkracht- en

proefleiderconditie gezamenlijk) genomen. Met de resulterende

maat kan inzicht gekregen worden in de grootte van de ver-

schillen zonder dat de oorspronkelijke meeteenheid een rol

speelt (zie Cohen, 1977, p.20). De effecten worden op die

manier dus vergelijkbaar over taken en schooltypen.

Tabel 5.1: Resultaten van LOM- en MLK-leerlingen op de lees-
en schrijftaken voor beide afnamecondities

Aantal 	 Gemiddeld
	

Standaard- Effect-
prestatiesa) aantal
	

deviatie 	 grootteb)
items goed

Lezen

Aanmeldingsformulier 	 (12 items)
LOM: 	 leerkracht 	 674 10.1 2.47 .08

proefleider 	 199 9.9 2.87

MLK: 	 Leerkracht 	 217 8.9 3.36 .20
proefleider 	 107 8.2 3.46

Paddestoelen 	 (8 items)
LOM: 	 leerkracht 	 665 5.6 3.06 .07

proefleider 	 179 5.4 3.05

MLK: 	 leerkracht 	 211 3.9 3.28 .16
proefleider 	 104 3.4 3.01

Strips 	 (6 	 items)c)
LOM: 	 leerkracht 	 335 5.2 1.77 .00

proefleider 	 98 5.2 1.70

Telefoonboek 	 (7 	 items)c)
LOM: 	 leerkracht 	 338 3.3 1.71 .06

proefleider 	 98

Radio- en t.v.-gids 	 (11 items)

3.2 1.85

LOM: 	 leerkracht 	 336 7.8 2.79 .29
proefleider 	 99 7.0 2.62
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MLK: 	 leerkracht 	 205 6.9 4.08 .15
proefleider 	 103 6.3 3.83

Ongeval 	 (6 items)
LOM: 	 leerkracht 	 333 1.7 1.38 .00

proefleider 	 97 1.7 1.37

MLK: leerkracht 	 207 1.3 1.40 .22
proefleider 	 98 1.0 1.30

Schrijven

Brief huisgenoten 	 (4 items)
LOM:	 leerkracht 	 675 2.7 1.54 .19

proefleider 	 197 2.4 1.57

MLK: 	 leerkracht 	 213 2.1 1.60 .19
proefleider 	 100 1.8 1.45

Brief VVV
Inhoud	 (4 items)
LOM: 	 leerkracht 	 327 2.2 1.57 .19

proefleider 	 95 1.9 1.55

MLK: 	 leerkracht 	 208 1.2 1.53 .19
proefleider 	 97 .9 1.55

Conventies 	 (5 items)
LOM: leerkracht 	 327 1.5 1.59 .26

proefleider 	 95 1.1 1.22

MLK: 	 leerkracht 	 207 1.0 1.54 .42
proefleider 	 97 .4 .99

Taalgebruiksfouten (percentage)
LOM: leerkracht 	 326 4.0 4.48 .02

proefleider 	 95 3.9 3.93

MLK: leerkracht 	 208 5.3 5.91 .06
proefleider 	 97 4.9 8.47

Spelfouten (percentage)
LOM: leerkracht 	 326 6.8 8.12 .01

proefleider 	 95 6.7 7.69

MLK: leerkracht 	 208 9.7 12.78 .o id)
proefleider 	 97 9.8 16.10

Kampeerboerderij
Inhoud (schaal 40-145)
LOM: leerkracht 	 656 86.3 23.44 .16

proefleider 	 196 82.4 25.10
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(vervolg tabel 5.1)

MLK: 	 leerkracht 	 186 76.3 21.95 .31
proefleider 	 95 69.4 21.57

Taalgebruik (schaal 40-145)
LOM: 	 leerkracht 	 661 85.7 22.08 .10

proefleider 	 195 83.5 21.78

MLK: 	 leerkracht 	 194 74.7 20.28 .30
proefleider 	 96 68.8 17.64

Routebeschrijving (5 items)c )

LOM: 	 leerkracht 	 323 2.0 1.94 .16
proefleider 	 93 1.7 1.81

a) het aantal prestaties verschilt voor LOM-scholen per taak,
omdat sommige taken in twee taakboekjes voorkwamen. Voor
deze taken zijn de resultaten van tien i.p.v. vijf leer-
lingen per school geanalyseerd.

C ) de effectgrootte is het gestandaardiseerde verschil tussen
de gemiddelde scores van de leerkrachtconditie en de
proef leiderconditie. Het verschil is gedeeld door de
standaarddeviatie van het betreffende schooltype (dus van
leerkracht- en proefleiderconditie gezamenlijk)

c) deze taken zijn alleen afgenomen op LOM-scholen
d) het gemiddelde in de proefleiderconditie was hoger dan in

de leerkrachtconditie

Voor vrijwel alle leestaken blijkt het gemiddeld aantal items

dat leerlingen goed maken hoger wanneer de leerkracht de taak

heeft afgenomen dan wanneer de proefleider de school bezocht

heeft. Alleen voor de taken 'strips lezen' en 'verslagen

ongeval lezen' zijn de gemiddelden van LOM-leerlingen gelijk

in beide condities. Voor drie van de vier leestaken die zowel

door LOM- als door MLK-leerlingen gemaakt zijn, blijken de

verschillen tussen beide afnamecondities groter voor MLK-

leerlingen dan voor LOM-leerlingen. De enige uitzondering

hierop is de taak 'radio- en t.v.-gids raadplegen'.

De gemiddelde effectgrootte over de zes leestaken is voor

LOM-leerlingen .08, voor MLK-leerlingen over vier leestaken

.18. Vier leestaken zijn zowel door LOM- als MLK-leerlingen

gemaakt. Beperken we ons tot deze vier taken dan is de gemid-

delde effectgrootte voor de verschillen tussen de afnamecon-

dities voor LOM-leerlingen .11. De gemiddelde effectgrootte

bij deze vier leestaken voor de verschillen tussen schoolty-
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pen (LOM en MLK; dus voor leerkracht- en proefleiderconditie

gesommeerd) is .45 (uitgedrukt in de standaarddeviatie van

LOM-leerlingen) respectievelijk .39 (uitgedrukt in de stan-

daarddeviatie van MLK-leerlingen). Dit houdt in dat het

verschil in resultaten bij afname door de eigen leerkracht of

door een proefleider, bij LOM-leerlingen ruim 24% bedraagt

van de verschillen tussen LOM- en MLK-leerlingen, bij de MLK-

leerlingen zelfs ruim 46%. Ofwel, wanneer de leerkracht zelf

de taakboekjes afneemt, worden de verschillen tussen de LOM-

en MLK-leerlingen met respectievelijk een kwart tot bijna de

helft gereduceerd.

Evenals bij de leestaken blijkt bij vrijwel alle schrijf-

taken het gemiddelde op scholen waar de leerkracht de taken

heeft afgenomen hoger dan dat van de proefleiderscholen.

Merkwaardig genoeg is bij het schrijven van een brief aan de

VVV echter ook het percentage taalgebruiksfouten op beide

schooltypen en het percentage spelfouten op LOM-scholen -in

geringe mate- hoger wanneer de leerkracht de taken heeft

afgenomen dan wanneer een proefleider de scholen bezocht

heeft. Op deze aspecten hebben dus juist de proef leiderscho-

len iets betere resultaten. Wellicht leggen leerkrachten

normaal gesproken minder nadruk op taalgebruik- en spelfouten

dan op het produceren van een tekst op zich. Bij het maken

van de taken onder supervisie van de proefleider zouden de

leerlingen vanwege de explicietere toetscontext meer aandacht

kunnen besteden aan taalgebruiks- en spelfouten. De verschil-

len tussen beide afnamecondities zijn voor vier aspecten

groter op MLK-scholen dan op LOM-scholen; voor 'inhoud' en

'taalgebruik' bij de beschrijving van een kampeerboerderij,

en voor het aantal taalgebruiksfouten en het gebruik van

briefconventies bij de brief aan de VVV.

De gemiddelde effectgrootte van de verschillen tussen de

afnamecondities over de acht beoordeelde aspecten van de vier

schrijftaken is voor LOM-leerlingen .14. Wanneer de taak

'routebeschrijving', die niet door MLK-leerlingen gemaakt is,

buiten beschouwing gelaten wordt, is de gemiddelde effect-

grootte .13. Voor de MLK-leerlingen bedraagt deze .21. De

gemiddelde effectgrootte van schooltype (LOM of MLK; voor
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leerkracht- en proefleiderconditie gesommeerd) is voor de

drie schrijftaken die in beide schooltypen gemaakt zijn .44

(uitgedrukt in de standaarddeviatie van LOM-leerlingen)

respectievelijk .43 (uitgedrukt in standaarddeviatie van MLK-

leerlingen). De invloed van verschillende afnamecondities op

de prestaties van de leerlingen is voor de schrijftaken iets

groter dan voor de leestaken. Voor LOM-leerlingen zijn de

verschillen bijna eenderde van de verschillen tussen de

schooltypen, voor MLK-leerlingen bijna de helft.

Uit de resultaten met betrekking tot het gemiddelde niveau

van leerlingen waarbij de taken afgenomen zijn door een

proefleider of van leerlingen die door de eigen leerkracht

getoetst zijn, kan geconcludeerd worden dat er -zeker op MLK-

scholen- nogal wat verschillen zijn in de prestaties van

leerlingen in de beide afnamecondities.

Variantje van de resultaten

In 5.1 is de verwachting beschreven, dat de spreiding van de

resultaten geringer zal zijn bij de leerlingen waar de eigen

leerkracht de taken heeft afgenomen. In Tabel 5.2 is de

variantje vermeld voor de leerkracht- en proefleiderconditie

in beide schooltypen: LOM en MLK. Tevens is de variantiever-

houding tussen de leerkracht- en de proefleiderconditie

vermeld, en tussen de schooltypen binnen de condities. Wan-

neer nu de variantie in de leerkrachtconditie inderdaad ge-

ringer is dan in de proefleiderconditie, zal de variantiever-

houding tussen de beide afnamecondities in het algemeen

kleiner zijn dan één.

Uit Tabel 5.2 blijkt echter dat op LOM-scholen de varian-

tie slechts voor twee van de zes leestaken ('aanmeldingsfor-

mulier invullen' en 'telefoonboek raadplegen') geringer is in

de conditie waarbij de leerkracht de taken heeft afgenomen

dan in de proefleiderconditie. Voor de schrijftaken is dit

voor twee van de acht te beoordelen aspecten ('briefje huis-

genoten' en het aspect inhoud bij de 'kampeerboerderij') het

geval. Op de MLK-scholen is de spreiding van de resultaten in

de leerkrachtconditie slechts bij één van de vier taken,
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namelijk de taak 'aanmeldingsformulier invullen', geringer

dan in de proef leiderconditie. Van de zeven te beoordelen

aspecten bij schrijftaken is voor MLK-leerlingen de variantie

voor drie aspecten geringer in de leerkrachtconditie dan in

de proef leiderconditie: bij inhoud van en taalgebruiks- en

spelfouten in de brief aan de VVV. In beide schooltypen komt

over het geheel genomen een geringere variantie in de proef-

leiderconditie vaker voor dan een geringere variantie in de

leerkrachtconditie. Er zijn dus geen aanwijzingen dat afname

van de taakboekjes door de leerkracht leidt tot geringere

spreiding van de resultaten.

Het ontbreken van een systematisch effect op de varianties

kan overigens niet verklaard worden door bodem- of plafond-

effecten, die tot een geringere variantie van de scores

leiden. Ook bij taken met een relatief hoge of lage gemiddel-

de score blijkt nog sprake van variantie. Bovendien blijkt

ook bij deze taken de variantie in beide afnamecondities te

kunnen verschillen. Bij de taken 'aanmeldingsformulier' en

'strips' is bijvoorbeeld sprake van een plafondeffect, ter-

wijl voor het 'aanmeldingsformulier' de variantie geringer is

in de leerkrachtconditie, voor 'strips' juist in de proeflei-

derconditie.

Naast de variantieverhouding voor de afnamecondities is in

Tabel 5.2 tevens de variantieverhouding voor de schooltypen

- LOM of MLK - vermeld binnen de verschillende afnamecondi-

ties. Wanneer we de varianties binnen de verschillende afna-

mecondities bezien, blijkt dat de varianties bij de leestaken

(behalve bij afname door de proefleider van de taken 'padde-

stoelen' en 'verslagen ongeval') veelal groter zijn bij MLK-

leerlingen dan bij LOM-leerlingen, bij de schrijftaken is dat

alleen het geval bij taalgebruiks- en spelfouten in de brief

aan de VVV systematisch het geval, en bij afname door de

docent van de taak 'brief aan huisgenoten'. Wanneer afgezien

wordt van de richting van de verschillen in spreiding (dat

wil zeggen onafhankelijk van het feit of er sprake is van

meer variantie op MLK-scholen of juist op LOM-scholen),

blijken de verschillen in variantie tussen de schooltypen bij

twee leestaken ('aanmeldingsformulier' en 'paddestoelen') en
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bij de schrijftaak 'brief aan de VVV' voor het aspect inhoud,

het sterkst in de leerkrachtconditie, voor de leestaak 'ra-

dio- en t.v.-gids' verschillen de varianties niet. Voor alle

overige taken is het verschil in variantie tussen de school-

typen groter wanneer de proefleider de taken afneemt. Ver-

schillen in spreiding van de prestaties tussen leerlingen van

LOM- en MLK-scholen zijn dus voor de meeste taken groter

wanneer de proefleider de taken afneemt dan wanneer een

leerkracht de leerlingen toetst.

Tabel 5.2: Variantie van de scores van LOM- en MLK-leerlin-
gen voor lees- en schrijftaken

Aantal 	 Variantie 	 Variantie-
prestatiesa) 	 verhouding

S 2 lkr b)
S 2 pl

Variantieverhou-
ding tussen school-
typen binnen elke
afnameconditie
leerkr. proeflei.
S 2 MLKC ) S 2 MLKd)
S 2 LOM S2 LOM

Lezen

Aanmeldingsformulier
LOM: leerkracht 674

proefleider 199

MLK: 	 leerkracht 217

proefleider 107

Paddestoelen
LOM: 	 leerkracht 665

proefleider 179

MLK: 	 leerkracht 211

proefleider 104

Stripse )
LOM: 	 leerkracht 335

proefleider 98

Telefoonboeke )
LOM: 	 leerkracht 338

proefleider 98

Radio- en t.v-gids
LOM: leerkracht 336

proefleider 99

MLK: 	 leerkracht 205

proefleider 103

6.11
.74

8.25

	

1.84 	 1.45
11.26

.94
11.99

9.41
1.01

9.27

	

1.14 	 .98
10.76

1.19
9.04

3.15
1.09

2.90

2.92
.85

3.44

7.79
1.14

6.86

	

2.14 	 2.14
16.68

1.14
14.67
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(vervolg Tabel

Ongeval

5.2)

LOM: 	 leerkracht 333 1.91
1 .01

proefleider 97 1.89
1.03 .89

MLK: leerkracht 207 1.96
1.16

proefleider 98 1.69

Schrijven

Brief huisgenoten
LOM: 	 leerkracht 675 2.38

.97
proefleider 197 2.46

1.07 .85
MLK: 	 leerkracht 213 2.55

1.21
proefleider 100 2.10

Brief VVV
Inhoud
LOM: 	 leerkracht 327 2.47

1.03
proefleide 95 2.40

.95 1.00
MLK: 	 leerkracht 208 2.35

.98
proefleider 97 2.41

Conventies
LOM: leerkracht 327 2.53

1.70
proefleider 95 1.49

.94 .65
MLK: 	 leerkracht 207 2.39

2.46
proefleider 97 .97

Taalgebruiksfouten
LOM: 	 leerkracht 326 20.03

1.30
proefleider 95 15.46

1.74 4.64
MLK: 	 leerkracht 208 34.90

.49
proefleider 97 71.72

Spelfouten
LOM: 	 leerkracht 326 65.85

1.11
proefleider 95 59.08

2.48 4.39
MLK: 	 leerkracht 208 163.24

.63
proefleider 97 259.11
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(vervolg Tabel 5.2)

Kampeerboerderij 
Inhoud

	

LOM: leerkracht 	 656 	 549.30

	

proefleider 	 196 	 630.04

	

MLK: leerkracht 	 186 	 481.58

	

proefleider 	 95 	 465.44

Taalgebruik

	

LOM: leerkracht 	 661 	 487.51

	

proefleider 	 195 	 474.44

	

MLK: leerkracht 	 194 	 411.46

	

proefleider 	 96 	 311.29

Routebeschrijvinge)

	

LOM: leerkracht 	 323 	 3.76

.87

1.03

1.03

1.32

	

.88 	 .74

	.84 	 .66

1.15
proefleider
	

93 	 3.28

a)

b)

c)

d)

e)

het aantal prestaties verschilt voor LOM-scholen per taak, omdat
sommige taken in twee taakboekjes voorkwamen. Voor deze taken zijn
de resultaten van tien leerlingen i.p.v. vijf leerlingen per
school geanalyseerd
variantie in de groep leerlingen waarbij de taakboekjes door de
eigen leerkracht zijn afgenomen gedeeld door de variantie in de
groep leerlingen waarbij een proefleider de taakboekjes heeft
afgenomen
variantie van MLK-leerlingen gedeeld door variantie van LOM-leer-
lingen voor de leerlingen in de leerkrachtconditie
variantie van MLK-leerlingen gedeeld door variantie van LOM-leer-
lingen voor de leerlingen in de proefleiderconditie
Deze taken zijn alleen afgenomen op LOM-scholen

Overslaan van hele taken 

In het voorgaande is het verzamelen van complete gegevens

genoemd als voordeel van afname van de taalvaardigheidstoet-

sen door proefleiders (zie 5.1). Hierdoor zou een juister

beeld ontstaan van de leerlingprestaties, omdat ook informa-

tie beschikbaar is van leerlingen die anders een (moeilijke)

taak overslaan. In de instructie bij de afname is gevraagd te

controleren of er leerlingen zijn die een taak hebben overge-

slagen. Wanneer een leerling na uitleg van de opdracht nog

niet in staat is de taak te maken, kon de leerling worden

toegestaan de taak over te slaan. In Tabel 5.3 is weergegeven

hoeveel leerlingen in de beide afnamecondities een taak

hebben overgeslagen. Tabel 5.3 laat zien dat het aantal LOM-



Aanmeldings-
formulier
Paddestoelen
Strips
Telefoonboek

0.0

2.3
b)
b)

0.0

1.8
b)
b)

	

0.2 	 0.0

	

0.4
	

0.5

	

1.5
	

1.0

	

1.5
	

0.0

91.

leerlingen dat een gehele taak niet gemaakt heeft, zeer

gering is. De percentages verschillen ook niet voor de beide

afnamecondities. Op MLK-scholen liggen de percentages hoger.

De taken waren echter ook aanzienlijk moeilijker voor MLK-

dan voor LOM-leerlingen. Voor de taken 'radio- en t.v.-gids

raadplegen', 'verslagen ongeval lezen' en 'kampeerboerderij

beschrijven' ligt het percentage leerlingen dat in de leer-

krachtconditie een gehele taak niet gemaakt heeft hoger dan

voor de overige taken. Deze uitval blijkt zich te concentre-

ren op drie scholen, zodat vermoed mag worden dat leerkrach-

ten in deze gevallen de taak te moeilijk vonden en daarom

(een deel van) de leerlingen hebben toegestaan de taak over

te slaan. Ook bij afname door de proefleider blijkt veel

uitval op de taak 'verslagen ongeval lezen'. Dit was de

laatste taak in het werkboekje voor MLK-leerlingen. Het ligt

voor de hand dat de grotere tijdsdruk in de proefleidercondi-

tie ertoe heeft geleid dat een aanzienlijk percentage leer-

lingen de taak niet meer kon of wilde maken. Voor twee

schrijftaken 'een briefje voor ouders' en ' een briefje aan

de VVV' is het percentage leerlingen dat de taak in het

geheel niet gemaakt heeft, bij afname van de taakboekjes door

een proefleider eveneens groter dan bij de overige taken.

Bovendien is het percentage zo'n tweemaal zo groot als bij de

afname door de leerkracht. Het is onduidelijk wat de reden

hiervan is.

Tabel 5.3: Aantal leerlingen in de verschillende afnamecon-
dities van beide schooltypen dat een gehele taak
niet gemaakt heeft (percentages) a)

MLK 	 LOM
afnameconditie 	 afnameconditie

leerkracht proefleider leerkracht proefleider

Lezen
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Radio- en
t.v.-gids

6.4c) .9 .9 0. 0

Ongeval 5.pc) 6.4 1.2 2.0

Schrijven

Brief ouders 1.8 4.6 0.3 0.5
Brief VVV 2.4 4.6 1.5 1.0
Kampeerboerderij
Routebeschrijving

4.6c)
b)

0.0
b)

0.6
0.9

0.5
0.0

a) Percentage van het totaal aantal leerlingen waarbij de
taak afgenomen is

b) Deze taak is niet afgenomen bij MLK-leerlingen
c) In deze gevallen is de uitval op drie scholen zeer groot.

Waarschijnlijk hebben leerkrachten daar klassikaal een
taak overgeslagen omdat men deze te moeilijk vond

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat het inschakelen

van proefleiders bij de afname van de taakboekjes niet strikt

noodzakelijk is om het overslaan van taken te voorkomen. Op

LOM-scholen blijkt het aantal leerlingen dat de taak in het

geheel niet maakt minimaal wanneer de leerkracht de taken

afneemt. Op MLK-scholen is dit percentage voor bepaalde taken

hoger, maar wanneer een proefleider ingeschakeld wordt, zijn

er bij andere taken weer meer leerlingen die de taak niet

maken. Met betrekking tot de afname op MLK-scholen moet nog

opgemerkt worden dat het aantal taken dat in het geheel niet

gemaakt is, nog betrekkelijk gering is wanneer bedacht wordt

dat de taken voor veel leerlingen zeer moeilijk zijn.

Verder dient vermeld te worden dat de eerder vermelde

gemiddelde scores niet beïnvloed zijn door verschillen in het

percentage leerlingen dat een taak niet gemaakt heeft. Taken

die in het geheel niet gemaakt zijn, zijn namelijk bij de

overige analyses buiten beschouwing gelaten.
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5.4 	 Conclusies 

In deze Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs diende de vraag

beantwoord te worden wat de effecten zijn van afnameconditie

- afname door de eigen leerkracht of afname door een proef-

leider - op de resultaten van leerlingen van LOM- en MLK-

scholen bij de peiling van het taalvaardigheidsniveau. Hier-

toe zijn de taalvaardigheidstoetsen afgenomen in beide condi-

ties.

In het voorgaande zijn de verschillen tussen de afnamecon-

dities beschreven voor drie gebieden: het gemiddeld aantal

items dat de leerlingen goed maakt; de spreiding van de

resultaten; en de volledigheid waarmee de taakboekjes inge-

vuld worden. Tevens is aandacht besteed aan de verschillen

voor de beide schooltypen LOM en MLK. Zoals verwacht behaal-

den leerlingen die door de eigen leerkracht getoetst werden

op de meeste taken hogere scores dan leerlingen waarbij een

proefleider de taken afnam. De verschillen tussen beide

condities zijn in het algemeen groter voor MLK- dan voor LOM-

leerlingen. De verwachting dat de spreiding van de resultaten

geringer zou zijn bij de leerlingen waar de eigen leerkracht

de taken heeft afgenomen, bleek niet bevestigd te worden. Bij

analyse van de verschillen in variantje tussen de schooltypen

(LOM en MLK) voor de beide afnamecondities afzonderlijk,

bleek dat het verschil in spreiding van de prestaties van

leerlingen van beide schooltypen voor de meeste taken groter

is wanneer de proefleider de taken afneemt. Tenslotte bleek

het aantal leerlingen dat een gehele taak overslaat betrekke-

lijk gering, vooral op LOM-scholen. Verschillen tussen de

twee afnamecondities waren minimaal op LOM-scholen. Voor MLK-

scholen traden wel verschillen op, maar een hoger percentage

niet gemaakte taken kwam zowel bij afname door de leerkracht

als bij afname door de proefleider voor.

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het hogere gemid-

delde in de leerkrachtconditie samenhangt met een verschil in

interpretatie van de instructie door de leerkracht. De ver-

wachting van een geringere spreiding wanneer de eigen leer-

kracht de taken afneemt, kan namelijk niet bevestigd worden.
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Er zijn dus geen aanwijzingen dat juist zwakkere leerlingen

beter af zijn wanneer zij getoetst worden door de eigen

leerkracht. Dit zou immers leiden tot een geringere variantie

bij afname van de taken door de leerkracht.

Voor de resultaten - een hogere gemiddelde score bij

afname van taken door de leerkracht en sterkere effecten op

MLK- dan op LOM-leerlingen - zijn ook andere verklaringen

mogelijk.

Een van de verklaringen zou kunnen zijn dat leerkrachten

niet individueel, maar klassikaal aanwijzingen gegeven hebben

bij de taken, waarvan niet alleen zwakkere, maar ook betere

leerlingen profiteren. In dat geval is immers geen systema-

tisch effect op de variantie te verwachten.

Een andere mogelijk verklaring is de eerder genoemde

factor, dat juist afname door een proefleider zou kunnen

leiden tot lagere gemiddelden. Leerlingen in de proefleider-

conditie zouden minder optimaal presteren door de explicie-

tere toetssituatie. Als deze factor op alle leerlingen op

dezelfde wijze van invloed is, is ook hier geen systematisch

effect op de variantie te verwachten. Bovendien zou het

effect sterker kunnen zijn voor MLK- dan voor LOM-leerlingen.

Voor de eerste groep zijn immers niet alleen de voorgelegde

taken veel moeilijker, maar de leerlingen zijn ook veel

minder dan LOM-leerlingen gewend langere tijd aan één soort

taak te werken. Overigens moet ook de in 5.2 genoemde factor

van een grotere tijdsdruk voor leerlingen in de proefleider-

conditie niet onderschat worden. Weliswaar lukte het op

vrijwel alle scholen de taken vóór de middagpauze af te

ronden, maar de meeste leerkrachten vonden het een erg ver-

moeiende ochtend voor hun leerlingen.

De vraag naar de effecten van afnameconditie op de presta-

ties van leerlingen kan op grond van de gevonden resultaten

niet eenduidig beantwoord worden. Voordat een definitieve

beslissing genomen wordt, lijkt het verstandig nader onder-

zoek te verrichten met betrekking tot de verschillende afna-

mecondities. In zo'n vervolgonderzoek zal met name onderzocht

moeten worden in hoeverre de resultaten in beide afnamecondi-

ties verschillen wanneer alle leerlingen, dus ook in de
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proefleiderconditie, onder optimale omstandigheden - dat wil

zeggen zonder tijdsdruk - aan de taken kunnen werken. Verder

is het ook de vraag of het niet verstandig is op elke school

zowel taakboekjes af te laten nemen door de eigen leerkracht

als door een proefleider. In de in deze Voorstudie PPON-

Speciaal Onderwijs gehanteerde opzet kunnen de resultaten

immers vertekend worden door de toevallige aanwezigheid van

veel goed of juist slecht presterende leerlingen en/of scho-

len in een van beide afnamecondities. De resultaten van het

huidige onderzoek naar de verschillen tussen de afnamecondi-

ties moeten kortom met de nodige zorgvuldigheid geïnterpre-

teerd worden.
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6. 	 HAALBAARHEID VAN DE PEILING VAN LEERLINGPRESTATIES OP

LOM- EN MLK-SCHOLEN

De Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs is opgezet om na te

gaan of het mogelijk is om op LOM- en MLK-scholen een niveau-

peiling te realiseren met (een selectie van) instrumenten die

voor de Voorstudie PPON-Basisonderwijs ontwikkeld zijn.

Tevens is onderzocht welke specifieke problemen zich voordoen

bij de afname van deze 'standaardinstrumenten'. In hoofdstuk

3 (zie 3.4) is de wijze waarop de instrumenten geselecteerd

zijn aan de orde gesteld. Deze selectie heeft vooral plaats-

gevonden op grond van de meningen van docenten in het Spe-

ciaal Onderwijs over de wenselijkheid en de haalbaarheid van

de taken uit de Voorstudie PPON-Basisonderwijs (zie 3.3; voor

een uitgebreide bespreking zie deel I). In hoofdstuk 4 zijn

de scorings- en beoordelingsprocedures besproken. Het bleek

mogelijk de taalprodukten van leerlingen van LOM- en MLK-

scholen betrouwbaar te beoordelen met behulp van de in de

Voorstudie PPON-Basisonderwijs ontwikkelde beoordelingspro-

cedures. In dit hoofdstuk wordt nu nagegaan in hoeverre

peiling van leerlingprestaties met de geselecteerde instru-

menten mogelijk is. Hierbij wordt aandacht besteed aan de

vraag of de afnameprocedure geschikt is (6.1), en aan de

vraag of de instrumenten geschikt zijn (6.2) voor peiling van

de taalvaardigheid van deze specifieke groepen leerlingen.

Deze vragen worden zowel voor de schrijf- en leestaken als

voor de spreektaken aan de orde gesteld.

	

6.1 	 Afnameprocedure 

In deze paragraaf wordt ingegaan op specifieke problemen bij

de afname van de lees-, schrijf- en spreektaken in het Speci-

aal Onderwijs.

Lees- en schrijftaken 

Uit de 16 leesopdrachten en 10 schrijfopdrachten die in de

Voorstudie Voorstudie PPON-Basisonderwijs zijn opgenomen,
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zijn voor de LOM-leerlingen zes lees- en vier schrijfopdrach-

ten geselecteerd, voor de MLK-leerlingen vier lees- en drie

schrijftaken. Zoals in 2.5 vermeld zijn de taken voor de LOM-

leerlingen verdeeld over twee taakboekjes, voor de MLK-leer-

lingen is één taakboekje samengesteld. De taakboekjes zijn,

samen met een uitvoerige instructie over de te volgen afname-

procedure, naar de scholen verzonden. Alle docenten zijn na

ontvangst van de taakboekjes telefonisch benaderd om na te

vragen of de afnameprocedure duidelijk was, en om mogelijke

vragen te beantwoorden. Bij een deel van de scholen zijn de

taakboekjes afgenomen door een proefleider van het SCO. Ook

deze proefleiders hebben zich gehouden aan genoemde instruc-

tie bij de afnameprocedure. De overeenkomsten en verschillen

in de resultaten van de leerlingen in de beide condities-

afname van de taakboekjes door de eigen docent of door een

proefleider- zijn in hoofdstuk 5 besproken. Hierop wordt nu

niet meer ingegaan.

Uit de reacties van de docenten en uit de ervaringen van

de proefleiders kan geconcludeerd worden dat zich geen on-

overkomelijke problemen voordoen bij de afname van de lees-

en schrijftaken bij leerlingen in het Speciaal Onderwijs. De

uitvoerige instructie bij de afname bleek voldoende houvast

te bieden bij het afnemen van de taakboekjes.

De meeste leerlingen in beide schooltypen bleken bereid en

in staat gedurende langere tijd geconcentreerd aan de taken

te werken. Het verzoek de boekjes per taak door te werken

lijkt hierbij een positieve invloed gehad te hebben. Alle

leerlingen begonnen gelijktijdig aan een volgende taak. Dit

betekent dat er voor leerlingen die eerder klaar waren (kor-

te) pauzes tussen de verschillende taken waren, waarin de

leerlingen iets voor zichzelf mochten doen. De indruk bestaat

dat de motivatie verder te werken aan de taakboekjes hierdoor

bevorderd werd.

Met name op de MLK-scholen kwam het voor dat leerlingen

zeer veel moeite hadden met vrijwel alle taken. Volgens de

docenten waren dit de leerlingen die in het algemeen proble-

men hadden met het geboden onderwijs.
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Een aan de afname gerelateerd probleem is het onduidelijke

handschrift van nogal wat leerlingen. Bij de beoordeling van

de taalproducten bleek het ontcijferen van deze handschriften

erg inspannend voor de beoordelaars.

Op de scholen waarbij de taken door een instructieleider

werden afgenomen, bleek dat er leerlingen zijn die het moei-

lijk vinden een taak 'op te geven' ook wanneer deze taak hun

prestatievermogen te boven gaat. Dit probleem zou ondervangen

kunnen worden door het stellen van een tijdslimiet per taak.

Spreektaken 

De afname van de spreektaken op zich bleek bij de leerlingen

in het Speciaal Onderwijs niet op problemen te stuiten. In

het algemeen werd het meedoen aan een spreektaak door de

leerlingen als een leuke afwisseling beschouwd.

In , overleg met de docent haalde de proefleider de leer-

lingen zelf op uit de klas, óf liet de leerlingen elkaar

vragen naar de proefleider te gaan. Deze procedure leidde

nergens tot problemen.

Een probleem was wel dat er betrekkelijk kort tijd be-

schikbaar was voor de afname. 's Morgens moest de proefleider

immers aanwezig zijn bij de afname van de taakboekjes, zodat

pas na de middagpauze begonnen kon worden met de spreektaken.

Het op zijn gemak stellen van de leerling en de uitleg bij de

taken nam nogal wat tijd in beslag. Een strakke planning bij

de afname is van veel belang.

6.2 Kenmerken van de instrumenten

Bij de evaluatie van de geschiktheid van de afzonderlijke

lees-, schrijf- en spreektaken (die voor de Basisschoolleer-

lingen ontwikkeld zijn) voor leerlingen op LOM- en MLK-scho-

len spelen verschillende aspecten een rol. Het doel van

peilingsonderzoek is de beschrijving van het bereikte taal-

vaardigheidsniveau van een groep leerlingen, in dit geval

eindgroepers in het Speciaal Onderwijs.
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Afzonderlijke items zijn dus niet gericht op een maximaal

onderscheidend vermogen ten aanzien van leerlingen die de

onderwezen stof in meerdere of mindere mate beheersen. Wel

moet er - vooral in het Speciaal Onderwijs - rekening mee

gehouden worden dat een te groot aantal té moeilijke items de

motivatie van de leerlingen negatief kan beïnvloeden. Het

opnemen van enkele (zeer) gemakkelijke items zou daarentegen

juist een positief effect op de motivatie kunnen hebben.

In het volgende wordt per taak de p-waarde (moeilijkheids-

graad) voor het gemakkelijkste en het moeilijkste item weer-

gegeven. Een gemakkelijk item heeft een hoge p-waarde, een

moeilijk item heeft een lage p-waarde. Tevens wordt de gemid-

delde moeilijkheidsgraad van elke taak aangegeven, dat wil

zeggen het gemiddelde van de p-waarden van de items van de

taak. Bij het beoordelen van de geschiktheid van afzonder-

lijke items wordt ervan uitgegaan dat afname van items met

een moeilijkheidsgraad kleiner dan .05 niet zinvol is. Voor

items met een moeilijkheidsgraad tussen .05 en .10 wordt de

geschiktheid voor afname twijfelachtig genoemd. Een taak

wordt haalbaar genoemd wanneer - eventueel na verwijdering

van items - de moeilijkheidsgraad van alle items groter is

dan .10. Zoals in het volgende zal blijken, ligt de gemid-

delde moeilijkheidsgraad voor de meeste taken aanzienlijk

boven deze waarde.

Naast deze informatie op itemniveau wordt per taak ook

aangegeven hoeveel items gemiddeld door de leerlingen goed

gemaakt worden. Er zal gesproken worden van een moeilijke

taak, wanneer leerlingen gemiddeld minder dan de helft van de

items goed maken. Voor zover mogelijk worden voor de ver-

schillende gegevens ook de resultaten van de leerlingen in

het Basisonderwijs vermeld.

Er zal onderscheid gemaakt worden naar schooltype (LOM en

MLK). Hierbij worden de resultaten van scholen die bezocht

zijn door een proefleider en van scholen waar de eigen leer-

kracht de taken heeft afgenomen samengevoegd. In het voor-

gaande is namelijk gebleken dat er hoofdeffecten zijn voor

schooltype (LOM en MLK) en voor afnameconditie (wel of geen

proefleider) maar er bleek geen sprake van interactie-effec-
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ten van schooltype en afnameconditie. De scores van leerlin-

gen op scholen die bezocht zijn door een proefleider waren in

het algemeen lager dan die van leerlingen waarbij de leer-

kracht de taken afgenomen had (zie 5.3.). Wanneer de resulta-

ten van de beide afnamecondities binnen een schooltype worden

samengevoegd, leidt dat dus tot iets lagere scores op de

verschillende taken. Voor het doel van deze paragraaf is dit

echter geen probleem. Het gaat immers om het vaststellen van

de geschiktheid van de afzonderlijke taken voor afname op

LOM- en MLK-scholen. Het oordeel is dus gebaseerd op iets

lagere scores dan wellicht bereikt kánnen worden (namelijk

bij afname door de eigen leerkrachten).

6.2.1 Leestaken

Aanmeldingsformulier 

Bij deze taak moet de leerling een eenvoudig formulier invul-

len om zich op te geven voor een Natuurclub. Twaalf inhouds-

elementen worden gescoord met behulp van een scoringsvoor-

schrift waarin de goede en foute antwoorden aangegeven zijn.

Tabel 6.1: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed
van de leestaak 'aanmeldingsformulier' (12 items)

MLK 	 LOM 	 Basis
(n=324) 	 (n=873) 	 (n=715)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste 	 .39 	 .64 	 .65

hoogste 	 .98 	 .98 	 1.00

gemiddeld 	 .72 	 .84 	 .88

gemiddeld aantal
items goed 	 8.7 	 10.1 	 10.6

standaarddeviatie 	 3.42 	 2.57 	 1.87
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Het invullen van een aanmeldingsformulier blijkt zowel voor

LOM- als voor MLK-leerlingen goed haalbaar. De gemiddelde

moeilijkheidsgraad is .84 voor het LOM en .72 voor het MLK.

Weliswaar zijn twee items erg gemakkelijk voor leerlingen in

beide schooltypen (voor- en achternaam: moeilijkheidsgraad

.97 - .98), maar dit hoeft zoals in het voorgaande vermeld

werd, geen probleem te zijn. De motivatie van de leerlingen

zou positief beïnvloed kunnen worden door een aantal erg

gemakkelijke items.

Biologietekst over paddestoelen

De leerling krijgt bij deze taak een tekst over paddestoelen

voorgelegd. Daarna moeten verschillende delen van een afge-

beelde paddestoel benoemd worden. In het scoringsvoorschrift

wordt aangegeven welke - in de tekst genoemde - antwoorden

goed gerekend mogen worden.

Tabel 6.2: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de leestaak 'tekst over paddestoelen' (8

items)

MLK
(n=313)

LOM
(n=872)

Basis
(n=712)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .20 .50 .60

hoogste .70 .85 .87

gemiddeld .46 .69 .78

gemiddeld aantal
items goed 3.7 5.5 6.2

standaarddeviatie 3.21 3.06 2.48
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Door de MLK-leerlingen wordt gemiddeld nog niet de helft

van de vragen goed beantwoord. De twee moeilijkste items voor

MLK-leerlingen zijn 'het benoemen van plaatjes' (.20) en

'sporen' (.29), de moeilijkheidsgraad van de overige items

loopt uiteen van .41 tot .70. De taak is zowel voor LOM- als

voor MLK-leerlingen in zijn geheel haalbaar.

Radio- en t.v.-gids 

Aan de hand van de twee pagina's van een radio- en t.v.-gids

moet de leerling informatie zoeken over programma's die

interessant zijn voor de leden van de Natuurclub. De juiste

antwoorden zijn vermeld in een scoringsvoorschrift.

Tabel 6.3: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de leestaak 'radio- en t.v.-gids' (11 items)

MLK 	 LOM 	 Basis
(n=308) (n=435) (n=715)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .35 .38 .51

hoogste .88 .94 .95

gemiddeld .61 .69 .83

gemiddeld aantal
items goed 6.7 7.6 9.1

standaarddeviatie 4.01 2.78 2.67

Deze taak is voor LOM- en MLK-leerlingen goed haalbaar.

Alle items worden door een redelijk aantal leerlingen goed

gemaakt.
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Verslag van een ongeval 

De leerling moet vragen beantwoorden over de ware toedracht

van een ongeval op grond van drie interviews die ieder een

deel van de informatie geven. In een beoordelingsvoorschrift

is vermeld welke antwoorden goed gerekend moeten worden.

Tabel 6.4: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de leestaak 'verslag van een ongeval' (6

items)

MLK
(n=305)

LOM
(n=430)

Basis
(n=711)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .01 .03 .17

hoogste .59 .78 .90

gemiddeld .19 .29 .42

gemiddeld aantal
items goed 1.2 1.7 2.5

standaarddeviatie 1.38 1.38 1.60

Het beantwoorden van de vragen over het ongeval is erg

moeilijk. Gemiddeld maken LOM-leerlingen 1.7, MLK-leerlingen

1.2 van de 6 items goed. Overigens werd deze taak ook in de

Voorstudie PPON-Basisonderwijs niet erg goed gemaakt, gemid-

deld werd nog niet de helft van de vragen goed beantwoord.

In het LOM is de moeilijkheidsgraad van één item zo laag

dat het niet zinvol is dit item af te nemen ('waar vond het

ongeval plaats': .03). Voor twee items is het twijfelachtig

('welke personen waren bij het ongeval betrokken': .10 en

°hoe ontstond het ongeluk': .09). Deze drie vragen zijn in

het MLK in het geheel niet haalbaar (moeilijkheidsgraad

tussen .01 en .02).
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In het volgende worden nu de twee leestaken aan de orde

gesteld die alleen in de taakboekjes voor LOM-leerlingen

opgenomen zijn. Het betreft de taken 'strips' en 'telefoon-

boek'.

Strips lezen 

Bij deze taak moet de leerling de juiste onderschriften

zoeken bij een stripverhaal. De taak is objectief scoorbaar.

Tabel 6.5: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de leestaak 'strips' (6 items)

LOM 	 Basis
(n=433) 	 (n=701)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste 	 .83 	 .84

hoogste 	 .90 	 .91

gemiddeld 	 .87 	 .88

gemiddeld aantal
items goed
	

5.2
	

5.3

standaarddeviatie
	

1.76
	

2.02

De afname van deze taak is op het LOM zonder meer haalbaar,

de resultaten zijn vrijwel gelijk aan die van leerlingen in

de Voorstudie PPON-Basisonderwijs.

Telefoonboek 

De leerling moet bij deze taak een aantal vragen beantwoorden

over de inhoudsopgave van het telefoonboek, tevens moet een
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aantal telefoonnummers opgezocht worden. Voor de beoordeling

is gebruik gemaakt van een scoringsvoorschrift.

Tabel 6.6: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de leestaak 'telefoonboek' (7 items)

LOM 	 Basis
(n=436) 	 (n=711)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .08 .29

hoogste .86 .94

gemiddeld .47 .62

gemiddeld aantal
items goed 3.3 4.3

standaarddeviatie 1.74 1.98

Deze taak is voor LOM-leerlingen moeilijk, maar wel haalbaar.

Bij een item is het twijfelachtig of het opgenomen moet

worden (informatie over tonen, moeilijkheidsgraad .08), de

overige items variëren in moeilijkheidsgraad van .19 tot

.86). Gemiddeld maken de LOM-leerlingen iets minder dan de

helft van de items goed, maar ook in de Voorstudie PPON-

Basisonderwijs werden slechts 4.3 van de 7 items goed ge-

maakt.

6.2.2. 	 Schrijftaken

Briefje aan huisgenoten 

De leerling moet bij deze taak een kort briefje schrijven aan

zijn huisgenoten om te melden dat hij weg is, en wanneer hij

weer terugkomt. Voor de scoring van een aantal inhoudselemen-

ten is gebruik gemaakt van een beoordelingsvoorschrift.
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Tabel 6.7: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de schrijftaak 'briefje aan huisgenoten' (4

items)

MLK 	 LOM
	

Basis
(n=313) 	 (n=872)
	

(n=715)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .26 .46 .69

hoogste .73 .86 .88

gemiddeld .50 .66 .76

gemiddeld aantal
items goed 2.0 2.6 3.0

standaarddeviatie 1.56 1.56 1.10

Het maken van deze taak is zowel op het LOM als op het MLK

haalbaar. Alle items worden door een redelijk aantal leer-

lingen goed gemaakt.

Brief aan VVV

De leerling schrijft een formele verzoekbrief aan de VVV,

waarin informatie gevraagd wordt over een geplande reis. De

taak wordt beoordeeld met een beoordelingsvoorschrift voor

inhoud, briefconventies, aantal fouten bij taalgebruik en

spelling.
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Tabel 6.8: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed
van de schrijftaak 'brief aan VVV' (4 inhouds- en
5 conventie-elementen)

MLK 	 LOM 	 Basis
(n=304) (n=422) 	 (n=706)

INHOUD

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .24 .46 .57
hoogste .31 .62 .69
gemiddeld

gemiddeld aantal
items goed

.27

1.1

.53

2.1

.64

2.4
standaarddeviatie 1.54 1.57 1.46

CONVENTIES

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .07 .09 .14
hoogste .30 .50 .53
gemiddeld

gemiddeld aantal
items goed

.17

.83

.28

1.4

.36

1.8
standaarddeviatie 1.43 1.52 1.49

(n=305) (n=421) (n=706)

PERCENTAGE TAAL-
GEBRUIKSFOUTEN
gemiddelde score 5.2 4.0 2.3
standaarddeviatie 6.81 4.35 a)

PERCENTAGE SPEL-
FOUTEN
gemiddelde score 9.7 6.8 2.2
standaarddeviatie 13.87 8.01 a)

a) Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor de Basisschool-
leerlingen
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Het schrijven van een formele brief blijkt een moeilijke

taak. Van de 4 inhoudselementen maken de LOM-leerlingen er

gemiddeld 2.1 goed, de MLK-leerlingen 1.1. De briefconventies

worden nog slechter beheerst, van de 5 elementen worden

gemiddeld 1.4 (LOM) en .83 (MLK) goed gemaakt.

Bij de afzonderlijke items is de haalbaarheid van de brief-

conventie 'plaats' zowel in het LOM als het MLK twijfelachtig

(moeilijkheidsgraad .09 resp. .07), in het MLK is dit ook het

geval voor de adressering (moeilijkheidsgraad .10). De moei-

lijkheidsgraad van de overige items varieert van .20 tot .62.

Beschrijving van een kampeerboerderij 

Aan de hand van een schets van een kampeerboerderij moet de

leerling een gebouw zodanig beschrijven dat de lezer van het

clubblad een goed idee krijgt hoe de boerderij er uitziet. De

opstellen zijn beoordeeld met beoordelingsschalen.

Tabel 6.9: Gemiddelde scores van de schrijftaak 'kampeerboer-

derij' (aspecten 'inhoud en organisatie' en 'taal-

gebruik'; bereik schalen 40-145)

MLK 	 LOM 	 Basis
(n=281) 	 (n=852) 	 (n=701)

Inhoud en organisatie

Gemiddelde score
	

74.0
	

85.4 	 86.4

Standaarddeviatie
	

22.22
	

23.94 	 18.69

Taalgebruik 	 (n=290) 	 (n=856) 	 (n=702)

Gemiddelde score 	 72.7 	 85.2 	 86.3

Standaarddeviatie 	 19.77 	 22.04 	 19.31

Het beschrijven van een concrete zaak - de kampeerboerde-

rij- is voor leerlingen in beide schooltypen een haalbare
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taak. De score van het laagste voorbeeldopstel in de beoorde-

lingsschaal was 55, terwijl de laagste waarde van de schaal

40 was. De gemiddelde score van leerlingen in het LOM- en

MLK-onderwijs ligt aanzienlijk hoger dan deze waarden, zodat

er van 'bodemeffecten' zeker geen sprake is.

De schrijftaak 'routebeschrijving' die in het volgende aan

de orde gesteld wordt, is niet afgenomen bij de MLK-leerlin-

gen.

Routebeschrijving 

De leerling moet voor deze taak een routebeschrijving geven

voor een volwassene, aan de hand van een plattegrond. De taak

is beoordeeld met een beoordelingsvoorschrift voor een aantal

inhoudselementen.

Tabel 6.10: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de schrijftaak 'routebeschrijving' (5 items)

LOM 	 Basis
(n=416) 	 (n=708)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste 	 .27 	 .45

hoogste 	 .46 	 .68

gemiddeld 	 .38 	 .58

gemiddeld aantal
items goed
	

1.9
	

2.8

standaarddeviatie 	 1.92
	

1.86

Het beschrijven van een route is betrekkelijk moeilijk voor

leerlingen in het LOM-onderwijs. Gemiddeld maken de leer-

lingen nog geen twee van de vijf items goed. De gemiddelde
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moeilijkheidsgraad van de items is .38, terwijl die van het

moeilijkste item .27 is.

6.2.3 	 Spreektaken

Het beschrijven van huizen 

Bij deze taak moet een leerling vanaf een tekening twee

huizen zodanig beschrijven dat een andere leerling de be-

schreven huizen kan herkennen in de rij huizen die hij voor

zich heeft. De beoordelaars van deze spreektaken gaan na

welke kenmerken van de beschreven huizen door de leerling

genoemd worden.

Tabel 6.11: Moeilijkheidsgraad en gemiddeld aantal items goed

van de spreektaak 'huizen beschrijven' (20 items)

MLK 	 LOM 	 Basis
(n=103) 	 (n=98) 	 (n=199)a)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .01 .02 .05

hoogste .86 .92 .96

gemiddeld .39 .48 .64

gemiddeld aantal
items goed 7.5 9.6 8.9

standaarddeviatie 2.83 2.13 b)

a) in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs zijn twee extra
inhoudselementen gescoord, het aantal gescoorde elementen
in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs was 18

b) dit gegeven ontbreekt voor het Basisonderwijs

In het MLK worden twee inhoudselementen bij beide huizen

nauwelijks genoemd, namelijk 'het aantal verdiepingen' en 'de

kleur van de deur' (moeilijkheidsgraad voor huis G respectie-

velijk .02 en .01, voor huis D .03 en .01). Dit is in het LOM
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eveneens het geval voor 'de kleur van de deur' (moeilijk-

heidsgraad voor beide huizen .02), terwijl ook 'het aantal

verdiepingen' door een beperkt aantal LOM-leerlingen genoemd

wordt (moeilijkheidsgraad voor huis G en D respectievelijk

.06 en .07). De beoordeling van de spreekprestaties van

leerlingen van LOM-en MLK-scholen op deze twee inhoudselemen-

ten lijkt daarom niet erg zinvol.

Het melden van een ongeval 

De leerling moet een ongeval melden aan de politie. Bij de

beoordeling wordt nagegaan of de leerling negen inhoudsele-

menten vermeldt. Tevens worden de prestaties gescoord op

taalgebruik en opbouw.

Tabel 6.12: Moeilijkheidsgraad, gemiddeld aantal items goed

en gemiddelde scores van de spreektaak 'ongeval

melden' (inhoud: 9 items; bereik schalen taalge-

bruik en opbouw 1-7)

MLK 	 LOM 	 Basis
(n=102) (n=99) (n=197)

moeilijkheidsgraad
afzonderlijke items
(p-waarde)

laagste .22 .36 .30

hoogste .96 .98 .99

gemiddeld .45 .63 .55

gemiddeld aantal
items goed 4.1 5.7 4.7

standaarddeviatie 2.29 2.09 a)

gemiddelde score
taalgebruik 3.0 4.4 4.2

standaarddeviatie 1.39 1.54 a)
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gemiddelde score
opbouw

standaarddeviatie
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2.9 	 4.3 	 4.5

	

1.36 	 1.59 a)

a ) Deze gegevens ontbreken voor het Basisonderwijs

De afname van de spreektaak 'ongeval melden' blijkt zowel

voor LOM- als voor MLK-leerlingen haalbaar. Alle inhoudsele-

menten worden door een redelijk aantal leerlingen genoemd. De

gemiddelde score voor 'taalgebruik' en 'opbouw' is voor het

MLK lager dan voor de overige schooltypen, maar de scores

liggen ruim boven het laagste schaalpunt.

6.2.4 Conclusies over de geschiktheid van de instrumenten

Een belangrijke vraag in deze haalbaarheidsstudie is in

hoeverre peiling van taalvaardigheid bij leerlingen van LOM-

en MLK-scholen mogelijk is met - een selectie van - instru-

menten die in de Voorstudie PPON-Basisonderwijs ontwikkeld

zijn. Deze vraag is vooral van belang voor de uniformiteit

van de peiling. Alleen bij afname van dezelfde instrumenten

zijn vergelijkingen mogelijk tussen schooltypen.

In het voorgaande is voor de zes lees-, vier schrijf-, en

twee spreektaken die in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs

afgenomen zijn, nagegaan in hoeverre deze instrumenten ge-

schikt zijn voor afname bij LOM- en MLK-leerlingen. In het

algemeen bleken de geselecteerde instrumenten redelijk ge-

schikt voor afname in deze typen Speciaal Onderwijs. Welis-

waar worden de meeste taken slechter gemaakt door leerlingen

in het Speciaal Onderwijs dan in het Basisonderwijs, maar het

gaat er bij de peiling ook om werkelijk bestaande verschillen

tussen schooltypen te onderzoeken.

De vraag of gebruik gemaakt kan worden van het voor het

Basisonderwijs ontwikkelde materiaal kan bevestigend beant-

woord worden. Voor enkele taken is echter een aanpassing op
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het niveau van afzonderlijke items noodzakelijk. Deze items

zijn namelijk voor een groot deel van de leerlingen te moei-

lijk. Het lijkt verstandig ook items waarvan de moeilijk-

heidsgraad als twijfelachtig beschouwd moet worden (+ .10)

aan te passen of uit de taak te verwijderen. Bij de leestaak

'verslag van een ongeval' is aanpassing voor drie van de zes

items in beide schooltypen noodzakelijk; bij de leestaak

telefoonboek raadplegen' voor één item in het LOM (deze taak

is op het MLK niet gemaakt). Bij het schrijven van een brief

aan de VVV leveren alleen de items op het gebied van brief-

conventies problemen op: in het LOM één item, in het MLK twee

items. De taak zelf hoeft in dit geval niet aangepast te

worden, omdat volstaan kan worden met het weglaten van de

betreffende elementen uit de beoordelingsvoorschriften.

Hetzelfde geldt voor de beoordeling van de spreektaak 'huizen

beschrijven'. De inhoudselementen die door zeer weinig leer-

lingen genoemd worden zouden bij toekomstig peilingsonderzoek

niet in de beoordelingsvoorschriften hoeven worden opgenomen.

6.3 	 Vergelijking van de mening van de docenten over de 

haalbaarheid van de taken met de prestaties van de 

leerlingen 

Een belangrijk criterium bij de selectie van taken voor de

Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs was de mening van docenten

over de haalbaarheid, dat wil zeggen het percentage leerlin-

gen in de klas dat volgens de docenten de voorgelegde Basis-

schooltaken zelfstandig kan uitvoeren.

Inmiddels is informatie voorhanden over de daadwerkelijke

prestaties van leerlingen. Hierdoor is het mogelijk de mening

van de docenten over de haalbaarheid te relateren aan de

prestaties van de leerlingen. Als indicator voor de presta-

ties wordt de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de items van

een taak genomen. Bij deze vergelijking van de mening over de

haalbaarheid met de prestaties moet er wel rekening mee

gehouden worden dat de docenten hun schatting gegeven hebben

van het aantal leerlingen dat de taak zelfstandig kan uit-
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voeren. De aspecten waarop bij de beoordeling gelet wordt

zijn hierbij niet betrokken. Vooral bij 'vrijere' opdrachten

als een brief of een opstel kan dit de mening beinvloeden.

Relatief grote afwijkingen tussen de inschatting van de

haalbaarheid en de gemiddelde moeilijkheidsgraad werden

gevonden voor de leestaken 'aanmeldingsformulier' en 'onder-

schriften bij strips' (zie Tabel 6.13: beide taken worden

beter gemaakt dan door de docenten verwacht werd) en voor

'verslag ongeval' (deze taak wordt in beide schooltypen juist

slechter gemaakt).

Tabel 6.13: De mening van leerkrachten over het aantal

leerlingen dat lees-, schrijf- en spreektaken

zelfstandig kan uitvoeren en de gemiddelde

moeilijkheidsgraad van de taken op LOM- en MLK-

scholen

Mening over
	

Gemiddelde
haalbaarheid
	

moeilijkheidsgraad
(gemiddeld per-
centage)

LOM
(n tussen
16 en 21)

MLK
(n tussen
11 en 20)

LOM MLK

Leestaken
aanmeldingsformulier 58.6 38.8 .84 .72

paddestoelen 63.8 41.4 .69 .46

radio- en t.v.-gids 74.0 52.8 .69 .61

verslag ongeval 55.3 45.0 .29 .19

telefoonboek 57.7 50.8 .47

strips 62.8 49.4 .87
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(vervolg tabel 6.13)

Schrijftaken
notitie huisgenoten 81.0 65.0 .66 .50

brief VVV (totaal) 46.8 35.2 .39 .21
inhoud - - .53 .27
conventies - - .28 .17

kampeerboerderij 48.6 37.6 nvt nvt

routebeschrijving 48.0 28.3 .38

Spreektaken
huizen beschrijven 70.5 52.9 .48 .39

ongeval melden 60.7 42.4 .63a) .45a)

a) De gegevens hebben betrekking op de inhoudselementen.

Van de schrijftaken wordt de taak 'notitie huisgenoten'

slechter gemaakt dan verwacht. Het oordeel van de docenten

over de 'brief aan de VVV' was gebaseerd op de taak als

geheel, bij de uitsplitsing van de moeilijkheidsgraad naar

'inhoud' en 'briefconventies' blijkt de moeilijkheidsgraad

voor de items bij briefconventies aanzienlijk lager dan de

mening van de leerkrachten over de haalbaarheid. Tenslotte

verschilt de mening van de leerkrachten over de haalbaarheid

van de spreektaak 'huizen beschrijven' nogal van de daadwer-

kelijke prestaties van de leerlingen.

Uit deze gegevens blijkt dat de prestaties van leerlingen

kunnen afwijken van de mening van leerkrachten over het

percentage leerlingen in een klas dat de taak zelfstandig kan

uitvoeren. De afwijking gaat in beide richtingen: zowel

betere als slechtere prestaties komen voor.

In de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs zijn de meeste

haalbare taken geselecteerd terwijl bovendien spreiding over

verschillende doelstellingen en scoringswijzen nagestreefd

werd. Dit houdt in dat niet alle taken die door de leerkrach-

ten als haalbaar voor een redelijk aantal leerlingen aange-

geven zijn ook in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs
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betrokken zijn. Bij een definitieve peiling kunnen dus meer

taken opgenomen worden dan de taken die in het voorgaande

besproken zijn. Gezien het feit dat de mening van leerkrach-

ten over de haalbaarheid niet altijd overeenstemt met de

werkelijke prestaties lijkt enig vooronderzoek naar nieuw op

te nemen taken noodzakelijk.



117

	

7. 	 DE HAALBAARHEID VAN DE PEILING VAN HET ONDERWIJSAANBOD

OP LOM-SCHOLEN

In de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs is de peiling van

het onderwijsaanbod in eerste instantie uitgevoerd op LOM-

scholen en niet op MLK-scholen. Er moest worden nagegaan in

hoeverre een aanbodpeiling in het Speciaal Onderwijs mogelijk

is. Wanneer peiling van het onderwijsaanbod haalbaar blijkt

op LOM-scholen, kan de peiling worden uitgebreid tot MLK-

scholen.

Afzonderlijk onderzoek naar de haalbaarheid van een aan-

bodpeiling was noodzakelijk, omdat het Speciaal Onderwijs in

tegenstelling tot het Basisonderwijs veel meer gericht is op

individuele leerlingen dan op klassikaal onderwijs. Er wordt

meer gewerkt met gedifferentieerde taalmethoden, diagnosti-

sche middelen, speciale leerkrachten en dergelijke. Het is

daarbij de vraag of een aanbodpeiling waarbij gebruik gemaakt

wordt van een vragenlijst recht kan doen aan het specifieke

onderwijsaanbod op deze scholen.

Peilingsonderzoek is echter vooral bedoeld om een repre-

sentatief beeld te krijgen van het onderwijsaanbod op het

gebied van de moedertaal. Wanneer gekozen zou worden voor een

andere procedure dan vragenlijsten, zoals de beschrijving van

enkele exemplarische gevallen (bijvoorbeeld in de vorm van

schoolportretten), zou een flink aantal cases onderzocht

moeten worden. Een dergelijke aanpak is zeer arbeidsinten-

sief. In de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs waren hiervoor

eenvoudigweg geen middelen voorhanden. Er is daarom toch

gekozen voor peiling van het onderwijsaanbod met behulp van

een vragenlijst, hoewel die methode minder gedetailleerde

gegevens oplevert.

	

7.1 	 Afname van de vragenlijst 

In de Voorstudie PPON-Basisonderwijs is de aanbodpeiling

verricht met twee vragenlijsten. Er was een A-lijst met

vragen voor het hoofd van de school en een B-lijst met vragen
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voor de leerkracht van de achtste groep. De vragenlijst voor

het hoofd bevatte vragen die betrekking hadden op het school-

leiderschap en algemene schoolkenmerken (milieu/buurt,

schoolgrootte, externe relaties/samenwerking, teamoverleg

etc.). De vragenlijst voor de leerkracht concentreerde zich

op het onderwijsaanbod in de achtste groep (methodengebruik,

tijdsbesteding, controle op taalvorderingen etc.). Deze

verdeling over twee vragenlijsten had als voordeel dat vragen

afgestemd konden worden op de persoon die de vragenlijst

moest invullen. Het nadeel was echter dat zowel het hoofd als

de leerkracht een vrij uitgebreide vragenlijst moest invul-

len, hetgeen een dubbele belasting voor de school betekende.

Bovendien kwam het in deze opzet voor dat de vragenlijst van

de leerkracht wel geretourneerd werd, maar die van het hoofd

niet (of andersom). Op die manier ontbraken dus van sommige

scholen relevante aanbodgegevens. Om dit probleem te onder-

vangen is in de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs nagegaan

of het mogelijk is de leerkracht van de eindgroep de vragen

te laten beantwoorden, die voorheen aan het hoofd van de

school gesteld werden.

Voor de aanbodpeiling in het Speciaal Onderwijs is dus

gekozen voor het gebruik van één vragenlijst voor de leer-

kracht van de eindgroep. Er is getracht deze vragenlijst niet

te lang te maken, omdat de invulling anders een te zware

belasting zou zijn. Aan deze eis van een geringe omvang is

slechts ten dele voldaan. De vragenlijst voor het Speciaal

Onderwijs is weliswaar aanzienlijk korter geworden dan die

voor het Basisonderwijs, maar de omvang is nog steeds niet

gering. Dit werd met name veroorzaakt door het vrij complexe

onderwijsaanbod op LOM-scholen. Zo gebruiken LOM-docenten

vaak niet alleen een algemene taalmethode, maar ook allerlei

deelmethoden gericht op een bepaald taalaspect. Bovendien is

het gebruik van sommige van die deelmethoden slechts gericht

op een paar leerlingen per klas. Ook krijgen leerkrachten

veel meer dan in het Basisonderwijs specialistische onder-

steuning (remedial teacher, logopedist). Het is vrij moeilijk

aan al deze aspecten van het onderwijsaanbod aandacht te

geven in een vragenlijst. In de beoordelingsronden van eer-
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dere versies van de vragenlijst kwam dan ook regelmatig naar

voren dat niet aan alle relevante onderdelen van het onder-

wijsaanbod aandacht werd besteed. Deze kritiek kwam ook van

de kant van leerkrachten, omdat ze het idee hadden niet alles

wat ze kwijt wilden, te kunnen onderbrengen in de antwoorden.

Door deze factoren is de uiteindelijke vragenlijst toch veel

langer geworden dan oorspronkelijk gepland.

De invulling van de uiteindelijke versie van de vragen-

lijst nam gemiddeld een uur á vijf kwartier in beslag. Voor

geen enkele docent bleek de omvang van de vragenlijst een

beletsel voor het invullen. De afname van een vragenlijst

voor de peiling van het onderwijsaanbod hoeft dus op zich

geen problemen met zich mee te brengen.

7.2 Evaluatie van de vragenlijst 

Bij de constructie van de vragenlijst is getracht door middel

van beoordelingsronden onder specialisten, onderwijskundigen

en leerkrachten zoveel mogelijk te garanderen dat een breed

terrein van het onderwijsaanbod bevraagd wordt. Uit deze

beoordelingsronden kwam naar voren dat een vragenlijst voor

de leerkracht, zoals wij die hadden opgesteld, nooit alle

aspecten van het onderwijsaanbod kan bestrijken. Zo is het

bijvoorbeeld niet mogelijk met een vragenlijst, die gericht

is op het in kaart brengen van een zo groot mogelijk deel van

het onderwijsaanbod in de klas, tevens zicht te krijgen op

belangrijke aanbodvariabelen die klas-overstijgend zijn.

Daarbij valt te denken aan variabelen als het schoolklimaat,

of de houding van een schoolleider en dergelijke. Voor deze

haalbaarheidsstudie is dat ook geen probleem, omdat het in de

eerste plaats gaat om het in kaart brengen van de belang-

rijkste aanbodvariabelen. Specialisten en docenten waren van

mening dat de vragenlijst voor dat doel geschikt was. Zij

vonden dat de belangrijkste aanbodaspecten aan bod kwamen en

op de juiste manier bevraagd werden.

Leerkrachten bleken de vragenlijst vrij consistent in te

vullen. Als men invult weinig of geen buitenlandse kinderen
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op school te hebben, dan geeft men ook geen formatieplaatsen

voor Leerkrachten Niet-Nederlandstaligen op. Echter, ondanks

uitgebreide beoordelingsronden in de constructiefase bleken

sommige leerkrachten toch moeite te hebben met de beantwoor-

ding van enkele vragen. Deels moet de oorzaak daarvan gezocht

worden in de complexiteit van het objectgebied. Bepaalde

begrippen of aanduidingen zijn op meerdere manieren te inter-

preteren. Wat door ons als een speciale taalmethode wordt

beschouwd, is misschien naar het oordeel van een leerkracht

een algemene taalmethode. Hoewel getracht is de vragen zo

eenduidig mogelijk te formuleren, leverde dit in een aantal

gevallen toch problemen op. Zo vulde een aantal leerkrachten

bij de vragen over de algemene taalmethode een spellingme-

thode in. Of omgekeerd, bij vragen over speciale taalmethoden

werden algemene taalmethoden ingevuld. Het is dan ook aan te

bevelen om in toekomstig peilingsonderzoek te werken met een

vragenlijst waarbij de antwoorden zoveel mogelijk gepreco-

deerd zijn. Dit betekent dat bij vragen over methodengebruik

de belangrijkste methoden al genoemd worden. De leerkracht

hoeft in zo'n geval alleen de door hem gehanteerde methode

aan te kruisen.

Een andere oorzaak van problemen bij het invullen van de

vragenlijst moet gezocht worden in het feit dat sommige

vragen bij nader inzien niet goed door de klasseleerkracht te

beantwoorden bleken. Zo werd aan leerkrachten gevraagd in te

vullen hoeveel formatieplaatsen beschikbaar zijn voor een

remedial teacher, een logopedist en dergelijke. Veel leer-

krachten hebben deze vraag overgeslagen. Een leerkracht kan

blijkbaar niet precies aangeven voor hoeveel formatieplaatsen

een speciale leerkracht is aangesteld. Zoals in 7.1. beschre-

ven, wilden we in deze Voorstudie nagaan of het mogelijk is

het onderwijsaanbod te bevragen met één vragenlijst voor de

leerkracht van de eindgroep. Op grond van het voorgaande moet

geconcludeerd worden, dat er toch beter een afzonderlijke

vragenlijst kan worden voorgelegd aan het hoofd van de

school, waarin de vragen worden opgenomen die meer schoolor-

ganisatorisch van aard zijn.
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Gelukkig bleven de problemen met betrekking tot het beant-

woorden van de vragen beperkt. Het merendeel van de vragen

kon men zonder moeite invullen.

Naar de betrouwbaarheid van de antwoorden van docenten over

de tijdsbesteding aan de verschillende taalonderdelen is een

afzonderlijk onderzoek gedaan (Otter, 1987). In dit onderzoek

is de tijdbesteding van LOM-docenten op vier verschillende

manieren bevraagd. Aan het onderzoek werkten 72 docenten mee,

die ook de aanbodvragenlijst van de Voorstudie PPON-Speciaal

Onderwijs hadden ingevuld. De metingen van de tijdbesteding

geschiedde op de volgende manieren.

1. Met behulp van de vraag in de aanbodlijst van de Voorstu-

die PPON-Speciaal Onderwijs. Bij deze vraag moeten leerkrach-

ten een schatting geven van de totale tijd, die zij in een

doorsnee schoolweek besteden aan het vak taal. Vervolgens

wordt gevraagd deze totale taaltijd te verdelen over dertien

taalonderdelen.

2. Middels een telefonische enquête die qua inhoud gelijk is

aan de vraag in de vragenlijst Voorstudie PPON-Speciaal

Onderwijs.

3. Door middel van het zogeheten tijdschrijven. Gedurende een

week noteren leerkrachten op formulieren aan welke taalon-

derdelen zij gedurende welke perioden tijd besteden.

4. Via tien paarsgewijze vergelijkingen. De leerkrachten

vergeleken taalonderdelen paarsgewijs met elkaar met als doel

aan te geven aan welke van de twee onderdelen zij de meeste

tijd besteden.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de vragen in de

vragenlijst Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs op betrouwbare

wijze de gemiddelde tijd meten die een groep leerkrachten

aangeeft te besteden aan de verschillende taalonderdelen. Op

individueel niveau (schoolniveau) is het raadzaam de verkre-

gen gegevens met voorbehoud te hanteren (Otter, 1987, pp.26-

30).
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7.3 Conclusies 

Gezien het bovenstaande mag geconcludeerd worden dat het

mogelijk is met behulp van een schriftelijke enquête be-

trouwbare gegevens te verzamelen over het onderwijsaanbod

voor taal. De voor dit onderzoek geconstrueerde vragenlijst

is echter gebaseerd op een vrij brede definitie van het

begrip aanbod. Voor toekomstig peilingsonderzoek lijkt het

van belang te komen tot een eensluidende gezaghebbende defi-

nitie. Nu lopen de meningen over wat onder aanbod moet worden

verstaan nogal uiteen. Zo zijn er verschillen op het theo-

retische vlak die bepalend zijn voor verschillende aanbod-

praktijken (vgl. Schubert, 1982). Ook zijn er nogal uiteen-

lopende definities gehanteerd in enkele tot nu toe uitge-

voerde peilingsonderzoeken, zoals bijvoorbeeld het IEA-wis-

kunde onderzoek en de door het CITO uitgevoerde peiling op

het gebied van aardrijkskunde. Bij het formuleren van een

definitie van aanbod is het uiteraard ook van belang aandacht

te besteden aan aanbodvariabelen die relevant zijn (gebleken)

voor leerlingprestaties.

Verder wordt uit het voorgaande duidelijk dat het gebruik

van slechts één vragenlijst die ingevuld wordt door de docent

van de eindgroep, niet aan te bevelen is. Het lijkt verstan-

diger te werken met meerdere kortere vragenlijsten die op

specifieke wijze aanbodvariabelen bevragen en die meer zijn

afgestemd op de activiteiten van bepaalde personen (hoofd,

klasseleerkracht, remedial teacher etc.). Met name in het

Speciaal Onderwijs is het werken met meerdere vragenlijsten

aan te bevelen, omdat er door verschillende personen belang-

rijke informatie gegeven kan worden over het onderwijsaanbod.

Zo kunnen vragen over het taalonderwijs voorgelegd worden aan

de klasseleerkracht, terwijl vragen over het schoolklimaat

beter beantwoord kunnen worden door het hoofd van de school.

Specialistische leerkrachten daarentegen kunnen weer meer

informatie geven over de werkwijze bij het oplossen van

allerlei leerlinggebonden problemen.

Tenslotte verdient het aanbeveling de vragenlijst zodanig

te construeren dat er zo weinig mogelijk ruimte open blijft
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voor onduidelijkheden. Aan bepaalde begrippen (bijvoorbeeld

algemene versus speciale taalmethoden) werden namelijk ver-

schillende invullingen gegeven. Het is raadzaam hierop zo

veel mogelijk te anticiperen in de vorm van geprecodeerde

vragen waarbij de leerkracht alleen het antwoord hoeft aan te

kruisen.
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8. 	 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk worden de conclusies besproken aangaande de

uitvoerbaarheid van peilingsonderzoek in het Speciaal Onder-

wijs. De resultaten van de aanbod- en prestatiepeiling worden

hier niet samengevat. Daarvoor zij verwezen naar de delen III

(leerlingprestaties) en IV (onderwijsaanbodresultaten).

De eerste paragraaf bevat de conclusies over de haalbaar-

heid en uitvoerbaarheid van peilingsonderzoek op LOM- en MLK-

scholen. In de daaropvolgende paragrafen komen aanbevelingen

aan de orde betreffende de steekproef (8.2), de afnameproce-

dures (8.3) en de instrumentconstructie en beoordelingsproce-

dures (8.4). Paragraaf 8.5 bevat enkele praktische aanbeve-

lingen en in de slotparagraaf worden enkele aanbevelingen

geformuleerd ten aanzien van de rapportage.

	

8.1 	 Algemene conclusies 

Conclusies over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van pei-

lingsonderzoek in het Speciaal Onderwijs worden besproken aan

de hand van de in paragraaf 1.2 gestelde deelvragen:

a. is peilingsonderzoek acceptabel voor de verschillende

groepen belanghebbenden (ouders en onderwijsgevenden) ?

b. is peilingsonderzoek haalbaar met instrumenten die voor

het Basisonderwijs zijn ontwikkeld?

c. hoe moet peilingsonderzoek in het Speciaal Onderwijs

georganiseerd worden (kan de leerkracht het toetsmateriaal

afnemen, of moet dit worden gedaan door een getrainde proef-

leider)?

Acceptabiliteit 

Het oordeel van de ouders en leerkrachten die hebben deelge-

nomen aan het haalbaarheidsonderzoek over de wenselijkheid en

haalbaarheid van een PPON is zeer positief. Een ruime meer-

derheid zegt een peilingsonderzoek wenselijk en haalbaar te

vinden.



125

Uit het acceptabiliteitsonderzoek (zie deel I) kwam naar

voren dat een aantal leerkrachten een PPON niet wenselijk

vindt (LOM 10%, MLK 15%). Redenen hiervoor zijn meestal dat

een PPON geen praktisch belang heeft voor de school en dat

een PPON concurrentie tussen scholen in de hand werkt. Daar-

naast vermeldt men vaak het bezwaar dat een peiling geen

recht kan doen aan de individuele verschillen tussen leerlin-

gen. Het merendeel van de leerkrachten vindt een PPON echter

wel wenselijk, waarbij soms voorwaarden genoemd worden. Zo

vindt men een peiling wenselijk mits de resultaten van prak-

tisch belang zijn voor de school en mits er rekening wordt

gehouden met het eigen karakter van scholen voor Speciaal

Onderwijs. Verder stelt men dat de afname van de taken geen

grote werkbelasting voor de leerkrachten mag zijn en dat de

taken moeten aansluiten op het niveau van de leerlingen. Veel

genoemd, wordt de voorwaarde van een goede evaluatie en rap-

portage van de resultaten.

Ook ouders vinden een PPON wenselijk. Uit de enquêteresul-

taten bleek dat ruim de helft van de ouders een PPON zonder

meer wenselijk vindt. Ongeveer 37% van de ouders van LOM-

leerlingen en 36% van de ouders van MLK-leerlingen verbindt

aan de wenselijkheid een zekere voorwaarde. De voorwaarden

die genoemd worden, zijn dezelfde als die van leerkrachten.

Leerkrachten zijn bovendien van mening dat een PPON ook

haalbaar is. Slechts een klein gedeelte van de ondervraagde

leerkrachten vindt een PPON niet haalbaar, ook niet onder be-

paalde voorwaarden. Daarbij is het percentage MLK-leerkrach-

ten dat een peiling niet haalbaar vindt (ca. 11%) hoger dan

het percentage LOM-leerkrachten (ca. 6%).

Eveneens bleek uit de enquêteresultaten grote bereidheid

tot medewerking. Een grote groep leerkrachten verbindt daar

wel een zekere voorwaarde aan (LOM 41%, MLK 48%). De drie

meest genoemde voorwaarden zijn:

-mits het een niet te grote werkbelasting is;

-mits vooraf met de leerkracht/school goed overleg is;

-mits het schoolteam en de ouders toestemming geven.
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Op grond van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden

dat het uitvoeren van een peilingsonderzoek in het Speciaal

Onderwijs acceptabel is voor de twee belangrijkste groepen

betrokkenen: ouders en onderwijsgevenden. Ook de bereidheid

tot medewerking is grotendeels aanwezig. Gezien de genoemde

voorwaarden lijkt vooral een goede voorlichting vooraf aan

scholen en ouders van groot belang. Bovendien verdient een zo

persoonlijk mogelijke benadering van scholen de voorkeur.

Hierdoor ontstaat een goed en intensief overleg tussen de

betrokken leerkracht en de uitvoerende instelling; een veel-

genoemde voorwaarde door leerkrachten.

Geschiktheid van het instrumentarium 

In deze Voorstudie-PPON in het Speciaal Onderwijs is nagegaan

in hoeverre enkele instrumenten die gebruikt zijn in de

Voorstudie PPON-Basisonderwijs, geschikt zijn voor afname op

LOM- en MLK-scholen. Dit is met name van belang voor de

uniformiteit van een peiling. Alleen bij afname van dezelfde

instrumenten zijn vergelijkingen mogelijk tussen schooltypen.

Uit de resultaten van de prestatiepeiling kwam naar voren

dat de geselecteerde instrumenten (zes lees-, vier schrijf-

en twee spreektaken) redelijk geschikt zijn voor afname in

deze twee schooltypen van het Speciaal Onderwijs. De meeste

taken worden wel slechter gemaakt door LOM- en MLK-leerlingen

dan Basisschoolleerlingen, maar daar is peilingsonderzoek

onder meer op gericht: het in kaart brengen van werkelijk

bestaande verschillen tussen schooltypen.

De vraag of gebruik gemaakt kan worden van het voor de

Basisschool ontwikkelde materiaal kan dan ook bevestigend

beantwoord worden. Wel lijkt bij enkele taken een aanpassing

op het niveau van de afzonderlijke items noodzakelijk, omdat

sommige items voor de leerlingen zo moeilijk zijn dat het

voorleggen van zulke items zinloos is. Bij sommige taken

zijn aanpassingen op itemniveau niet noodzakelijk, maar kan

volstaan worden met het weglaten van de betreffende elementen

uit de beoordelingsvoorschriften (vgl. 6.2.4). De leerling-

prestaties bleken betrouwbaar beoordeeld te kunnen worden.

Dit geldt eveneens voor de schaalbeoordelingen bij de taak
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'de kampeerboerderij', waarbij gebruik is gemaakt van ver-

lengde schalen. Met deze verlengde beoordelingsschalen bleek

het mogelijk de opstellen van leerlingen uit verschillende

schooltypen (LOM, MLK én basisschool) betrouwbaar te beoorde-

len (vgl. 4.2).

Organisatie 

Een belangrijke vraag bij dit onderzoek was hoe de afnamepro-

cedure georganiseerd moet worden. Is het mogelijk de taak-

boekjes onder supervisie van de klasseleerkracht te laten

afnemen, of is het wenselijk dit door een getrainde proeflei-

der te doen plaatsvinden?

Bij een vergelijking van de gemiddelden van beide afname-

condities kwam naar voren dat het gemiddelde bij de scholen

waar een proefleider de taken afgenomen had bij vrijwel alle

taken lager ligt dan bij de scholen waar de afname door de

klasseleerkracht was gedaan. De verschillen tussen beide

afnamecondities waren groter voor MLK-leerlingen dan voor

LOM-leerlingen. Tevens bleek de spreiding van de resultaten

van de leerlingen niet systematisch te verschillen in beide

condities. Geconcludeerd moest worden dat een definitieve

beslissing over de afnameprocedure pas genomen kan worden na

vervolgonderzoek, waarin leerlingen in beide afnamecondities

onder optimale omstandigheden - dat wil zeggen zonder tijds-

druk - aan de taken kunnen werken.

De spreektaken zijn in deze Voorstudie alleen door proef-

leiders afgenomen. De spreektaken zijn veel meer instructie-

afhankelijk: het gedrag van degene die de taak afneemt kan in

hoge mate de leerlingscores beïnvloeden. Een intensief trai-

ningsprogramma voor proefleiders is dan ook noodzakelijk.

Mede hierdoor is afname van de spreektaken door leerkrachten

niet mogelijk.
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8.2 	 Aanbevelingen betreffende de steekproeftrekking en

dataverzameling 

Voor dit onderzoek is een steekproef gebruikt van LOM- en

MLK-scholen, waarin de scholen getrokken zijn met een kans

evenredig aan de schoolgrootte. Grote scholen zijn daarom in

de scholensteekproef enigszins oververtegenwoordigd. Voor de

leerlingensteekproef daarentegen geldt dat iedere leerling

uit de populatie evenveel kans heeft om getrokken te worden.

Deze steekproef is dus zelfwegend (vgl. 2.4).

Aan de prestatiepeiling heeft 52% van de benaderde LOM-

scholen en 49% van de MLK-scholen medewerking verleend. Aan

de onderwijsaanbodpeiling heeft 50% van de benaderde LOM-

scholen meegewerkt. Er is dus sprake van een non-response van

ongeveer 50%. Een percentage dat overeenkomt met het percen-

tage non-response bij de Voorstudie-PPON in het Basisonder-

wijs.

Het is van belang inzicht te krijgen in de mate waarin de

non-response invloed heeft op de resultaten van de proefpei-

ling. Vandaar dat de mogelijke onzuiverheid in de schatting

van het populatiegemiddelde is berekend ten gevolge van de

non-response (vgl. 2.4). Hieruit bleek dat die onzuiverheid

aanzienlijk kan zijn.

Berekeningen over de onzuiverheid in de schatting van het

populatiegemiddelde blijven echter berusten op veronderstel-

lingen. Het werkelijke prestatieniveau van de non-response

scholen blijft onbekend en de werkelijke effecten op de

gevonden resultaten dus ook. Het is daarom van belang om in

peilingsonderzoek het percentage niet-deelnemende scholen in

de steekproef zo klein mogelijk te houden. Mocht dit niet

lukken, dan is het aan te bevelen tenminste enkele relevante

achtergrondgegevens te verzamelen over de niet-deelnemende

scholen. Op die manier kan meer inzicht verkregen worden in

de representativiteit van de steekproef.

Een mogelijkheid om het percentage niet-deelnemende scho-

len te beperken is een zo persoonlijk mogelijke benadering.

Het lijkt een adequate aanpak de scholen eerst schriftelijke

informatie over een periodieke peiling op te sturen en ze



129

daarna telefonisch te benaderen. Dit is weliswaar een zeer

arbeidsintensieve aanpak, maar het zal het percentage deelne-

mende scholen vergroten. Zo'n telefonische benadering heeft

als voordeel dat scholen en leerkrachten persoonlijk bij het

onderzoek betrokken raken. Bovendien kunnen er direct afspra-

ken gemaakt worden over het tijdstip van afname, de beschik-

bare faciliteiten en de retournering. Mochten leerkrachten

problemen hebben, dan kunnen die eveneens besproken worden.

Een telefonische aanpak heeft het bijkomende voordeel dat het

onderzoek in ieder geval onder de aandacht komt van het hoofd

of de leerkracht. Bij een schriftelijke benadering komt het

verzoek wellicht terecht in de grote stapel van verzoeken tot

deelname aan onderzoek die een school bereiken.

In dit onderzoek zijn de scholen in eerste instantie

schriftelijk benaderd voor deelname aan de peiling. In latere

benaderingsronden is ook de telefonische aanpak gehanteerd.

Door middel daarvan bleek het mogelijk meer scholen bereid te

vinden, ook al bleef het aantal scholen dat tot deelname

bereid was, beperkt (LOM 65%; MLK 56%).

Wellicht zal de bereidheid tot deelname nog meer toenemen

als de afname verzorgd wordt door proefleiders. Het inzetten

van proefleiders betekent een geringere werkbelasting voor

leerkrachten. Dit kan ertoe leiden dat de leerkracht sneller

zijn toestemming geeft tot deelname. Het effect van het

inschakelen van proefleiders op de bereidheid tot deelname

aan periodieke peiling is in deze Voorstudie niet onderzocht.

Scholen zijn benaderd voor deelname aan de proefleidercondi-

tie nadat zij zich bereid verklaard hadden tot deelname aan

de Voorstudie.

Uit deze Voorstudie is naar voren gekomen dat een goede

voorlichting vooraf aan scholen een belangrijke rol speelt,

evenals het tijdstip van benadering. De voorlichting is

vooral van belang omdat scholen niet bekend zijn met het

verschijnsel peilingsonderzoek. Benadrukt moet worden dat

gegevens anoniem verwerkt worden en niet als doel hebben

scholen en/of leerlingen op individueel niveau te vergelij-

ken. Met name voor een vergelijking tussen scholen is men

bevreesd, omdat dit een concurrentiestrijd in de hand kan
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werken. Verder is het van belang duidelijk te maken hoeveel

tijd de afname van de toetsen in beslag neemt.

Ook het tijdstip van benadering is van groot belang voor

de daadwerkelijke deelname van scholen. Als de benadering

plaatsvindt in drukke perioden, zoals bijvoorbeeld het begin

van het schooljaar, is men minder snel, of zelfs in het

geheel niet bereid tot medewerking.

8.3 Aanbevelingen betreffende de afnameprocedure 

Bij de Voorstudie PPON-Basisonderwijs ontstond het vermoeden

dat niet alle leerkrachten op de scholen dezelfde afnamepro-

cedure hadden gevolgd. Hierdoor zouden de leerlingprestaties

beïnvloed kunnen zijn. Er werd daarom de aanbeveling gedaan

de afname op te dragen aan een proefleider, of eventueel een

peilingsteam.

In de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs zijn de effecten

van twee verschillende afnamecondities onderzocht: afname van

de taakboekjes door de leerkracht en afname door een getrain-

de proefleider. In totaal zijn de taakboekjes op 69 LOM- en

44 MLK-scholen door de leerkracht afgenomen. Op 20 LOM- en 21

MLK-scholen is dit gedaan door een proefleider. De spreekta-

ken zijn alleen in de proefleiderconditie afgenomen.

De vraag naar de effecten van beide afnamecondities kon op

grond van de resultaten niet eenduidig beantwoord worden. Er

zijn twee mogelijke verklaringen genoemd voor de resultaten

(een hogere gemiddelde score in de leerkrachtconditie, maar

geen systematisch effect op de spreiding; zie hoofdstuk 5).

In de eerste plaats is het mogelijk dat leerkrachten in

tegenstelling tot de instructie klassikaal aanwijzingen

gegeven hebben, in de tweede plaats is gewezen op het feit

dat leerlingen onder invloed van de aanwezigheid van een

vreemde proefleider minder optimaal presteren in de proeflei-

derconditie. Wat de beslissing over de afnameprocedure bij de

schriftelijke taken ook zal zijn (afname door de eigen leer-

kracht of door een proefleider), bij de spreektaken blijft

een proefleider nodig (zie 8.1). Bij de afname van de spreek-
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taken in deze Voorstudie is gebleken dat een aantal leerlin-

gen nerveus wordt bij afname door een vreemde proefleider,

die de spreektaken ook nog op band opneemt. Bij de afname van

de spreektaken is het daarom van groot belang de leerling

gerust te stellen door een inleidend praatje. Dit betekent

wel een langere afnametijd. Het is dan ook noodzakelijk om de

afname zeer goed te organiseren en te plannen qua tijd. Bij

deze Voorstudie bleek de afname van twee spreektaken, elk aan

vijf leerlingen het maximaal haalbare. Indien het testbereik

vergroot zou moeten worden (door het afnemen van meer spreek-

taken), dan impliceert dit tevens de inzet van twee proeflei-

ders, zeker als ook de taakboekjes moeten worden afgenomen.

Externe criteria als tijd en geld gaan dan een rol spelen.

In de Voorstudie PPON-Basisonderwijs werd als voordeel van

afname door proefleiders de garantie van complete datasets op

korte termijn genoemd. In dit onderzoek is door middel van

een persoonlijke benadering van de leerkrachten getracht een

snelle en complete retournering van het materiaal te bewerk-

stellingen. Ruim 90% van de deelnemende scholen heeft de

datasets binnen de gestelde termijn van vier weken geretour-

neerd. De rest was na maximaal zes á zeven weken binnen.

Meestal nam de school uit zichzelf contact op als de retour-

nering vertraagd was. Een veel voorkomende oorzaak was ziekte

van de leerkracht. Ook waren de geretourneerde datasets in de

meeste gevallen compleet. Slechts een enkele keer bleek de

aanbodvragenlijst of de leerlingenlijst te ontbreken, maar na

telefonisch contact met de betreffende school werden deze

alsnog opgestuurd.

8.4 	 Aanbevelingen met betrekking tot de instrumenten en

beoordelingsprocedures 

Een van de criteria bij de selectie van de taken voor deze

voorstudie was het oordeel van LOM- en MLK-leerkrachten over

de haalbaarheid van de taken uit de Voorstudie PPON-Basison-

derwijs. Uit de leerlingresultaten blijkt dat de prestaties

van leerlingen kunnen afwijken van de mening van leerkrachten
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over het percentage leerlingen dat een taak zelfstandig kan

uitvoeren. De leerkrachten beoordeelden sommige taken als

minder of niet haalbaar, terwijl de leerlingen op die taken

juist goed presteerden. Ook het omgekeerde kwam voor, taken

die in de ogen van leerkrachten haalbaar leken, waren te

moeilijk. Dit betekent dat in het Speciaal Onderwijs mogelijk

meer taken kunnen worden afgenomen dan wij op grond van het

oordeel van leerkrachten hebben aangenomen. Het is dan ook

zinvol een vooronderzoek te doen naar de de haalbaarheid van

de afname van de overige functionele taken.

In het onderhavige onderzoek is gekozen voor de opzet op

het LOM twee taakboekjes af te nemen en op het MLK slechts

een. Hiertoe werd besloten op grond van enkele proefafnames,

waarin naar voren kwam dat het werken met twee taakboekje op

MLK-scholen praktische problemen met zich meebrengt. Veel

MLK-leerlingen werken namelijk minder snel en vragen vaker en

intensiever om uitleg of toelichting bij taken dan LOM-leer-

lingen. Het werken met twee parallelboekjes waarbij verschil-

lende leerlingen op hetzelfde moment aan verschillende taken

werken, leek moeilijk uitvoerbaar.

Het is echter zeer de vraag of bij een definitieve peiling

eveneens besloten moet worden tot het werken met één boekje

op het MLK. Als de taken aangepast worden en dus voor MLK-

leerlingen beter haalbaar zijn, dan vervalt waarschijnlijk de

noodzaak met één taakboekje te werken. Dit heeft als voordeel

dat ook op het MLK door gelijktijdige afname van meerdere

taakboekjes meer taken kunnen worden afgenomen binnen een

bepaalde tijdspanne. Daarbij is het aan te raden ook enkele

gemakkelijke taken op te nemen ter motivatie van de leerlin-

gen. Tevens is een goede spreiding van lees- en schrijftaken

binnen een boekje noodzakelijk, zoals ook in deze Voorstudie

is gebeurd. Het achter elkaar plaatsen van meerdere schrijf-

of leestaken werkt frustrerend. Tenslotte moet ook het belang

van een goede lay-out niet onderschat worden. Een lay-out,

waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende lettertypen

is niet aan te bevelen. Een aantal scholen gebruikt bijvoor-

beeld zelfs uitsluitend leesteksten met een bepaalde let-

tergrootte.
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Ten aanzien van de beoordeling van de taken geldt, dat

vooral het slechte handschrift van leerlingen problemen

opleverde bij de beoordeling. Het was een tijdrovende en

inspannende aangelegenheid voor beoordelaars om de opstellen

te 'ontcijferen'.

Ook het gebruik van copieën van de taken voor het samen-

stellen van beoordelaarsporties was problematisch. Door het

onduidelijke handschrift (vaak ook erg klein) en het niet

krachtig genoeg drukken op de pen (zeer flauwe afzetting)

waren de opstellen in veel gevallen slecht te vermenigvuldi-

gen. Het hanteren van een doorschrijfsysteem, waarbij de

leerlingen tijdens het schrijven ook voor doordrukjes zorgen,

is hiervoor geen oplossing. Het beste is de leerlingen tij-

dens de afname regelmatig te verzoeken de pen goed op het

papier te drukken en zo duidelijk mogelijk te schrijven.

Tevens valt het gebruik van pennen van goede kwaliteit aan te

bevelen.

Vervolgens is het zeer zinvol om leerlinggegevens te verzame-

len die gebruikt kunnen worden bij de interpretatie van de

gevonden prestatieniveaus. Tijdens de afnames hadden sommige

leerlingen problemen met het uitvoeren van de taken op duide-

lijk aanwijsbare gronden. Zo waren er buitenlandse leerlingen

met ernstige taalproblemen, maar er waren ook kinderen met

een onvoldoende technisch leesniveau. In dit onderzoek zijn

deze achtergrondgegevens van leerlingen slechts in beperkte

mate verzameld. Het is beperkt gebleven tot het verzamelen

van enkele belangrijke achtergrondvariabelen als leeftijd,

allochtoniteit, aantal jaren genoten onderwijs (cq. Speciaal

Onderwijs), doorstroom en Brus-score. Het verdient echter

aanbeveling om voor een definitieve peiling deze leerlingge-

gevens op meer systematische wijze te verzamelen. Op die

manier kan een genuanceerder beeld gegeven worden van het

prestatieniveau: er komt meer context.

Ten aanzien van de constructie van de aanbodvragenlijst geldt

dat het allereerst noodzakelijk is een gezaghebbende defini-

tie te geven van het begrip aanbod. De opvattingen over wat



134

onder aanbod verstaan moet worden, lopen namelijk nogal wat

uiteen. Er zijn verschillen op het theoretische vlak (zie

Schubert, 1982) die bepalend zijn voor de verschillende

aanbodpraktijken. Daarnaast zijn er verschillende definities

gegeven van onderwijsaanbod in de enkele tot nu toe uitge-

voerde peilingsonderzoeken, zoals bijvoorbeeld het IEA-wis-

kunde onderzoek en de CITO-peiling op het gebied van het

aardrijkskunde onderwijs. Het verdient aanbeveling een goede

definitie (omschrijving) te geven van het begrip aanbod en

wel zodanig dat duidelijk is op welke (voor de leerlingpres-

taties relevante) aanbodvariabelen een peiling zich moet

richten (zie Hoeksma et al., 1985).

Daarnaast zou er een uitgebreid onderzoek moeten worden

gedaan dat gericht is op de verbetering van de vragenlijst.

Weliswaar zijn bij dit onderzoek veel commentaren verzameld

en verwerkt ter verbetering van de vragenlijst, maar dit zou

systematischer en grondiger moeten gebeuren vanuit verschil-

lende invalshoeken, zoals bijvoorbeeld inhoudsvaliditeit,

invulmoeilijkheden, bruikbaarheid van de lijst voor scholen

ter zelfevaluatie. In deze vragen waren bijvoorbeeld de

vragen over het methodengebruik te complex. De leerkracht

moest zelf de methode invullen die hij/zij hanteerde. Beter

is het om bij dat soort vragen de antwoordmogelijkheden

zoveel mogelijk op te nemen, zodat een leerkracht slechts een

methode hoeft aan te kruisen.

Eveneens is in deze Voorstudie onderzocht of er gebruik

gemaakt kan worden van één vragenlijst voor de leerkracht

(zie hoofdstuk 7). Het bleek zinvol in het Speciaal Onderwijs

meerdere lijsten te hanteren voor verschillende personen

(hoofd, remedial teacher, logopedist e.d.), omdat zij elk op

zich relevante informatie kunnen verschaffen over het onder-

wijsaanbod op school. Als voordeel van het werken met meer

lijsten werd genoemd dat er volstaan kan worden met kortere

vragenlijsten die meer specifiek bepaalde aanbodvariabelen

bevragen en die meer afgestemd zijn op de activiteiten van de

desbetreffende persoon.
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8.5
	

Praktische aanbevelingen 

Net als bij de Voorstudie PPON-Basisonderwijs werd het ook

bij deze peiling duidelijk dat de registratie en administra-

tie van deelnemende scholen geautomatiseerd dient te worden.

Nu werd veel met de hand gedaan, hetgeen zeer tijdrovend is.

Met name het uitzoeken welke scholen nog gerappelleerd moeten

worden, kan met behulp van een geautomatiseerde administratie

eenvoudig en efficiënt verlopen. Echter, ook zaken als de

aanmaak van adreslabels en leerlingstickers zijn met behulp

van een geautomatiseerde administratie eenvoudig te realise-

ren.

Voor het beoordelen van de taken is het noodzakelijk dat

iedere taak een identificatiecode heeft. Nu werden de taak-

boekjes van iedere leerling uit elkaar gehaald en kreeg

iedere taak pas achteraf een code toegekend. Dit bleek zeer

inefficiënt. Aan te raden is een methode te ontwikkelen

waarbij elke taak al vooraf bij het drukken een identifica-

tiecode krijgt toegewezen. Daarin moet niet alleen het taak-

en leerlingnummer zijn opgenomen, maar ook het steekproef- en

schoolnummer.

Belangrijk is tenslotte professionele apparatuur voor het

opnemen van de spreekprestaties. Een goede geluidskwaliteit

is een noodzakelijke voorwaarde voor de beoordeling. Dit

betekent dat een afnameteam de beschikking moet hebben over

kwalitatief goede bandrecorders waarmee de leerlingprestaties

op de scholen kunnen worden opgenomen. In dit onderzoek

gebeurde dat met draagbare recorders waarvan de geluidsweer-

gave soms niet al te best was. Daarnaast is het van belang

apparatuur te bezitten waarmee de opgenomen leerlingpresta-

ties (per school) overgespoeld kunnen worden naar banden die

voor de beoordeling gebruikt kunnen worden. Immers, na de

afname op de scholen was er van iedere school een cassette-

bandje beschikbaar waarop de leerlingprestaties achter elkaar

waren opgenomen. Voor de beoordeling kan de volgorde van een

aantal leerlingprestaties van één school achter elkaar niet
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gehandhaafd blijven. Het is belangrijk de leerlingprestaties

van de verschillende scholen in een willekeurige volgorde aan

beoordelaars voor te leggen om op die manier mogelijke

schooleffecten uit te sluiten. Vandaar dat alle leerling-

prestaties in een willekeurige volgorde overgespoeld moeten

worden naar een band die aan beoordelaars voorgelegd wordt.

8,6 Aanbevel ingen be t r effende de rapporta9

Bij de Voorstudie PPON-Basisonderwijs werd de aanbeveling

gedaan een databank te creëren voor de opslag van in pei-

lingsonderzoek verzameld materiaal. Zo'n opslag is belang-

rijk. Immers één van de belangrijkste taken van peilingson-

derzoek is het in beeld brengen van prestatieverschuivingen

in de loop der tijd. Dit betekent dat men leerlingprestaties

uit verschillende peilingen met elkaar moet vergelijken. Om

zoiets mogelijk te maken is een centrale databank noodzake-

lijk. Bovendien zijn aan een centrale databank ook voordelen

verbonden voor onderzoekers uit andere disciplines. Intussen

zijn de + 1500 schrijf- en + 1200 spreekprestaties uit de

Voorstudie PPON-Basisonderwijs in zo'n centrale databank

ondergebracht. Het is raadzaam hetzelfde met het verzamelde

materiaal uit deze Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs te

doen.

Eveneens verdient het aanbeveling de resultaten van deze

Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs op een zorgvuldige manier

te rapporteren. Met name moet gewezen worden op het belang

van zorgvuldigheid bij de vergelijking van leerlingen in

beide schooltypen van het Speciaal Onderwijs onderling, en

bij vergelijking met Basisschoolleerlingen. Tal van factoren

kunnen de resultaten beïnvloeden, bijvoorbeeld verschillen in

aantallen allochtone leerlingen, verschillen in leeftijd van

de leerlingen, in sociaal-economische klasse. Ook dient in

het oog gehouden te worden dat het Speciaal Onderwijs niet

alleen doelstellingen nastreeft op het gebied van schoolpres-

taties, die in deze Voorstudie centraal staan, maar dat
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daarnaast ook doelstellingen op (ortho)pedagogisch gebied van

veel belang zijn.

Veel leerkrachten noemden zorgvuldige rapportage een voor-

waarde tot medewerking aan het project. Een deel van die

rapportage geschiedt in de vorm van wetenschappelijke eind-

rapporten. Daarnaast wordt een populair samenvattend eindrap-

port geschreven, zoals dat ook is gebeurd voor de Voorstudie

PPON-Basisonderwijs (Wesdorp, 1985). Het samenvattend rapport

beschrijft kort de leerlingprestaties en de stand van zaken

voor het onderwijsaanbod in de moedertaal. Dit rapport wordt

aan de scholen verstrekt. Het verdient aanbeveling ook bij de

definitieve peiling een dergelijk populair samenvattend

rapport te schrijven.

Daarnaast is het zinvol de peilingsinstrumenten en de

beoordelingsprocedures geschikt te maken voor gebruik op de

scholen. Het zou daarbij in de eerste plaats moeten gaan om

de lees- en schrijftaken, omdat deze op eenvoudige wijze zijn

af te nemen. Op die manier kunnen scholen, die dat willen, de

taken afnemen en hun prestaties vergelijken met de gemiddelde

prestaties. Een ander belang van publicatie is dat enkele

functionele taaltaken onder de aandacht worden gebracht van

leerkrachten. Hiervan zou een sturende werking kunnen uitgaan

op het taalonderwijs.

Rapportage van resultaten per school aan de scholen die

meegedaan hebben aan de peiling, zodat een deelnemende school

kan nagaan hoe goed of hoe slecht gepresteerd is, valt af te

raden. Het officiële peilingsbeleid is ook, dat er geen

schoolgebonden resultaten bepaald worden. Het bekend maken

van individuele resultaten is af te raden omdat het presta-

tieniveau van een school bij een taalvaardigheidspeiling niet

los gezien kan worden van andere relevante factoren als

instroom, het percentage buitenlandse kinderen en dergelijke.

Een reden temeer de resultaten zo genuanceerd mogelijk te

rapporteren.
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Bijlage I: Instructie voor de afname van de werkboekjes
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6303/R0/16

VOORDAT U DE WERKBOEKEN UITDEELT:
AANWIJZINGEN VOOR DE AFNAME

DOEL VAN DE AANWIJZIGINGEN

Uw leerlingen, 	 en leerlingen van zo'n 150 andere scholen,
doen mee aan een onderzoek waarmee wij een landelijk beeld 
willen krijgen van de taalvaardigheid van leerlingen in
eindgroepen van kernafdelingen van LOM- en MLK-scholen (het
gaat dus niet om de vraag hoe goed of slecht afzonderlijke
scholen of individuele leerlingen zijn). Om het algemene 
beeld zo zuiver mogelijk te krijgen is het uitermate belang-
rijk, dat alle leerkrachten zoveel mogelijk dezelfde afname-
procedure volgen. De volgende aanwijzingen zijn bedoeld om te
zorgen dat de gang van zaken tijdens de afname op uw school
zo vergelijkbaar mogelijk verloopt met die op de andere
deelnemende scholen.

HET MATERIAAL

- Elke leerling krijgt een werkboek op naam. Voorkom dat
een leerling het werkboek krijgt met andermans naam: de
zuiverheid van onze steekproefprocedure wordt dan aange-
tast.

- Er zijn twee verschillende werkboeken: A en B. Beide
werkboeken gaan over een "Natuurclub". Sommige opdrach-
ten komen in beide werkboeken voor. Elke leerling krijgt
één van de werkboeken.

- Elke leerling krijgt een balpen (om het werk van uw
leerlingen goed te kunnen fotocopieren moet u deze pen
laten gebruiken. Het copiëren is nodig voor de beoorde-
ling door een jury).

DE AFNAME-PROCEDURE

De werkboeken bevatten elk zeven lees- en schrijf-
opdrachten. Het 	 is ons gebleken dat leerlingen geboeid
aan deze opdrachten werken, maar de taken toch te ver-
moeiend vinden voor afronding in één zitting. Wij stel-
len daarom twee zittingen voor, 	 zo mogelijk op twee 
opeenvolgende ochtenden. 

- Omdat het 	 voor veel 	 leerlingen moeilijk is gedurende
langere tijd geconcentreerd aan een onderwerp te werken,
verzoeken wij u de taakboekjes per taak door te werken.
Dat betekent dat alle leerlingen gelijktijdig met een
taak beginnen en ophouden, en dat u aangeeft, wanneer er
wordt overgegaan naar de volgende taak. Daarbij zal het
voorkomen dat sommige leerlingen eerder klaar zijn dan
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de rest. Wilt u in dat geval zorgen dat de leerlingen
die eerder klaar zijn iets anders te doen hebben, zodat
de overige leerlingen rustig verder kunnen werken aan de
opdracht? Het is namelijk van belang dat elke leerling
voldoende tijd krijgt om de taak af te ronden.

- Het is de bedoeling dat elke leerling individueel, dus
zonder hulp van u of van andere leerlingen, alle opgaven
uit het werkboek maakt. Wij vragen u dan ook de leerlin-
gen zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken. Wanneer
u merkt dat een leerling moeite heeft een taak zelfstan-
dig te maken, kunt u de leerling stimuleren. Er mag
echter geen sturende informatie gegeven worden ten
aanzien van een te geven antwoord (de leerling mag het
goede antwoord niet "in de mond" worden gelegd).

- Het is voor ons erg belangrijk dat alle leerlingen alle 
opgaven uit het werkboek maken. Wij verzoeken u te
controleren of er leerlingen zijn die een taak hebben
overgeslagen.
Wanneer een leerling een taak of een onderdeel van een
taak niet kan maken, en hiertoe ook na stimulering van
uw kant niet in staat is, kunt u een leerling toestaan
de desbetreffende taak of het desbetreffende onderdeel
van een -taak over te slaan.

- Als een bepaalde leerling voor het maken van de taken
meer tijd nodig heeft dan de rest van de klas dan zou
deze leerling daartoe gelegenheid moeten krijgen. Het is
namelijk van groot belang dat elke leerling ongestoord,
rustig, en in zijn eigen tempo kan werken.

UITLEG AAN DE LEERLINGEN

Wij verzoeken u'in een korte uitleg vooraf de volgende punten
te benadrukken:

- Het gaat om een landelijk onderzoek onder eindgroepers
van een groot aantal scholen.

- Elke leerling moet alle taken zo goed mogelijk maken, in
eigen tempo, alleen, zonder hulp.

- Alleen als een leerling moeite heeft met de instructies
kan hulp gevraagd en geboden worden. De hulp moet dan
beperkt worden tot verduidelijking van de instructie.
Het is echter niet toegestaan hierbij informatie te
geven die voor het goede antwoord van belang is.

- Het werk hoeft niet in één keer af. Iedere leerling
krijgt tijd om alles in eigen tempo af te ronden.

- Gebruik alleen de bijgeleverde balpen voor het hele
werkboek (deze pen mag men houden).



ZIEKTEN/ABSENTEN

We hebben onze steekproef met zorg getrokken. Het is van
groot belang dat alle leerlingen uit deze steekproef meedoen.
Als er leerlingen tijdens (een deel van) de afname afwezig
zijn, wilt u dan proberen hen bij terugkeer alsnog de taken
te laten maken (rustig, ongestoord door de rest van de klas).

Lukt dit niet binnen een week na de klassikale afname, stuurt
u dan het materiaal terug. U schrijft dan op de lege of
incomplete werkboeken: "beide afnames absent" of "een van
beide afnames absent".

TERUGSTUREN

Na de afname vult u op bijgevoegde leerlingenlijst de ge-
vraagde gegevens per leerling in. Daarna stuurt u deze lijst
en de werkboeken A en B terug in bijgaande antwoord-
envelop. De balpennen kunt u houden.

OPMERKINGEN, COMMENTAAR

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking aan dit
project. Omdat het hier gaat om een voorstudie, stellen wij
buitengewoon prijs op uw commentaar of op uw bijzondere
ervaringen bij deze afname. Daarmee kunnen we soortgelijke
procedures in toekomstig onderzoek verbeteren. U kunt uw
commentaar schriftelijk geven (in bijgevoegde antwoordenve-
lop) of telefonisch (020 - 26 45 47, vragen naar de project-
leider R. Oostdam, of naar M. Vergeer of M. Otten).

RAPPORTAGE

Na afloop van het onderzoek sturen wij u het samenvattend
eindrapport toe, zodat u van de resultaten van het onderzoek
kennis kunt nemen. Naar verwachting is dit eindrapport medio
maart 1988 klaar:
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Bijlage II: Werkboekje A (LOM)
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Een paar leerlingen uit je klas zijn lid van de natuurclub 'De Woudlopers'.
Ze vertellen altijd heel enthousiast over die club.

Ook heb je al een paar maal 'De Groene Grommer' gelezen. Dat is hun
clubblad.

Je hebt zin om lid te worden en dan ook stukjes te schrijven voor 'De

Groene Grommer'.

Je vraagt je ouders of je lid mag worden.
Die vinden het goed en zullen elk kwartaal de contributie betalen.

OPDRACHT

Vul het aanmeldingsformulier in.

Ik wil lid worden van de natuurclub 'De Woudlopers'.
Achternaam 	
Voornamen 	  Geboortedatum .../ ..... /....

dag/maand/jaar
Adres

Woonplaats 	

Ik ben een jongen/meisje*

De contributie bedraagt f 4,00 per maand off 12,00 per kwartaal.
Ik betaal per maand/per kwartaal.*

Het clubblad 'De Groene Grommer' ontvang ik gratis.
Ik wil wel/niet* de redactie van dit blad helpen.

Datum van aanmelding: 	
Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Je bent op een middag alleen thuis als Eva, ook een enthousiast lid van
de natuurclub, je opbelt. Ze vraagt je even langs te komen om te praten

over een geweldig idee dat ze heeft. Je zegt dat je meteen zult komen.

Wacht, eerst nog even een briefje voor je vader, moeder of andere huisge-

noten neerleggen, want die vinden het altijd prettig om te weten bij wie

je bent en hoe laat je ongeveer weer thuis komt.

OPDRACHT

Schrijf hieronder het briefje voor je vader, moeder of andere huisgeno-
ten.
Drie regels is genoeg!



1 5C

In ons novembernummer stond een artikeltje over de champignon. We

beloofden jullie toen in een van de volgende nummers nog een stukje te
plaatsen over de bouw van de paddestoel. Daarover gaat dit artikel. In de
herfst zullen we opnieuw aandacht besteden aan paddestoelen, onder
andere aan giftige en niet giftige soorten.

Paddestoelen kunnen in de volgende groepen worden verdeeld:
buisjeszwammen, plaatjeszwammen en stuifzwammen.
Veel paddestoelen steken met een duidelijke steel en hoed boven de grond
en zijn dus goed zichtbaar. Aan de steel bevindt zich vaak een omhulsel,
dat als een cirkel om de steel zit. Het omhulsel lijkt op een manchet, maar
wordt meestal ring genoemd. Het gedeelte onder de grond is de knol of
beurs en daaraan zitten worteltjes die hyfen genoemd worden.

Bij buisjeszwammen vind je onder de hoed een heleboel gaatjes. Het zijn

uiteinden van holle buisjes. Bij de plaatjeszwammen vind je onder de hoed
plaatjes, die van de rand af recht op de steel toelopen. Hieruit komen de
sporen.

Onderzijde van 	 Onderzijde van

een plaatjeszwam 	 van een buisjeszwam

Sporen zijn hele kleine bolletjes en zo fijn als poeder. Iedere paddestoel
heeft er duizenden van en daaruit ontstaan nieuwe paddestoelen. De wind

helpt mee om de sporen te verspreiden, maar ook een dier of mens kan
door toevallige aanraking deze verspreiding veroorzaken. Zie de tekening
op de volgende bladzijde.



D

OPDRACHT

Lees het stukje op de bladzijde hiernaast goed door. Beantwoord dan aller-

eerst vraag A. Vul daarna de namen van de letters B tot en met Ei in, die
bij de bovenstaande tekening horen.

A Dit is een 	  zwam

B 	

C 	

D 	

E 	  of 	

F 	

G 	  of 	

Fl 	  of 	
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Jullie willen dit jaar met jullie natuurclub 'De Woudlopers' een reis maken
naar Waddenoog. Dat is een eiland in de Waddenzee.

OPDRACHT

Schrijf hieronder een kort briefje naar de V.V.V. van Waddenoog. De
V.V.V. is een bureau waar je toeristische informatie kunt krijgen. Vraag
in je briefje om informatie over het eiland Waddenoog en vraag ook een
overzicht van de kampeerboerderijen die beschikbaar zijn voor groepen.
Laat het aan jou opsturen, thuis of op school. De datum is 12 februari
1987.
Het adres is: V.V.V.

Herenweg 15
1524 TD Waldam
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1 5 5

In de 'Groene Grommer' staat deze week een aflevering van de strip

`Waterschapsheuver. Vandaag is er iets vervelends gebeurd: de onder-
schriften zijn door elkaar geraakt en bij de verkeerde plaatjes terecht

gekomen. Je moet er voor zorgen dat de onderschriften weer bij de goede

plaatjes komen.

In de voorafgaande afleveringen van IVaterschapsheuvelt is het volgende
gebeurd: De konijnen Hazelaar, Vijfje en Kopstuk maken met een aantal
andere konijnen een zwerftocht. Kopstuk vindt dat Vijfje zeurt en is er
daarom alleen vandoor gegaan.

OPDRACHT

Bekijk de plaatjes en lees de onderschriften. Bedenk dan welk onder-

schrift bij plaatje 1 hoort en schrijf de letter van dat onderschrift in het

vakje onder plaatje I.

Dat doe je ook met de plaatjes 2, 3, 4, 5 en 6.

A Tot hun schrik zien de konijnen Kopstuk,

die vastzit in een strik.

B Vlug knaagt Vijfje deze door.

C Arme Kopstuk! Hij ligt er bij alsof hij
dood is.

D Onverwachts tilt Kopstuk zijn kop op.
Hij leeft nog!

E Dan horen Hazelaar en Vijfje een hels

kabaal aan de andere kant van de heg.

F De strik zit met een houten pin in de
grond vast.
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OPDRACHT 	157

i4; ..: -Alaast zie je een schets van de kampeerboerderij op het eiland
‘.V..:ddenoog. Daar gaan jullie met de natuurclub naar toe.
Beschrijf het gebouw zo, dat een lezer van jullie clubblad een goed idee
krijgt: 	 - hoe de boerderij er van binnen uitziet;

- wat je in en om de boerderij kunt doen;
- hoe de omgeving er uitziet.
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15'?
jullie natuurclub 'De Woudlopers' wil een voettocht maken door een
gedeelte van de Gausterkempen. Jullie weten nog niet of jullie in tenten of
in natuurvriendenhuizen zullen overnachten. Je belt daarom
'Natuurvriendenwerk' om inlichtingen over natuurvriendenhuizen.

OPDRACHT

Beantwoord de vragen 1 t/m 7 met behulp van de inhoudsopgave en de
stukjes uit het telefoonboek op de volgende twee bladzijden van dit werk-
boekje.

1. Op welke pagina van het telefoonboek staat
hoe je het moet gebruiken?

	
Op blz. 	

2. In welk gedeelte van het telefoonboek kun je het
telefoonnummer van 'Natuurvriendenwerk' vinden? 	 A

	
C 	 D

3. Wat is het nummer van 'Natuurvriendenwerk'?

4. Je krijgt op dit nummer geen gehoor; je
besluit daarom het Nivon te bellen. Welk
nummer kun het best bellen om informatie
over Natuurvriendenhuizen?

5. Je wilt ook nog de Natuurbescherming bellen
voor inlichtingen over de Gaasterkempen.
Welk nummer draai je dan?

6. Als je Natuurbescherming belt, hoor je een
vreemde toon. Kennelijk is er iets aan de
hand met dat nummer. Op welke bladzijden van
het telefoonboek vind je informatie over tonen?

Nr. 	

Nr.

Nr. 	

Blz. 	

7. Om er toch achter te komen hoe je de Natuur-
bescherming kunt bereiken, wil je informatie
hebben. Je moet voor de afdeling Inlichtingen
een bijzonder nummer draaien. Op welk blad-
zijden van het telefoonboek vind je dat nummer? 	 Blz. 	



Betaling telefoonkosten

Bataalwiize

acceptgirokaart

autornansch• afschrijving
Si 01 ra

abonnementskosten

gesprekskosten

relegramkOsten

Binnenlands renfonemen

imornaltscn verkeer

Caststartef

, nitsnUngen over reiefoonnummers

utdtarret

"ge-litOtanef

Ntet•autornausch verkeer
aanvragen van gesprekken

motto loloonverkeer

Buitenlands telefoneren

Autornansoh verkeer

0 tiert

nucnungen

nternanoneal loeganganuMmer

kresvOOrbeefd

endnummers netnummer,

tarieven

Nreliauicimatisch verkeer

aanvraag van gesprekken
, n1.cnrrngen

tarieven

Bijzondere Telefoonnummer*

alarmnummerl

D■rtarulere nummers

geesteoike sociale nood

nuf, ungen 9n aanvrannummerS

Geef inksaainvnizing

Gidsen

aanschaf. kosten

fansorakeltrknerd

aantal prise',

oesterfing

ourrenlantIse giosen

Jrstucra regro- en stadsgidsen

..fuutren gtOS

m,,ractos rn vennen:Unger ,

telefoongoda voor Nederland
..asre afname

eertorn

, erme , a.ngen

int)

,ro , o,datse,

pag. 21

oag. 21

oag. 21

oag. 21

dag. 2 1

oag 2'

dag. 1

Dag "1 - 1 0

Dag. 3-4

dag. 7

Pag. 7

pag. 3

dag. 3

Pag. 3. 7

Pag. 11

oag. 12

ong. 12

oag. 11
dag. 11

dag. 13-19

aag. 13-19

pag. 20

pag. 3. 20

pag. 3

pag. 20

pag. 3

Pag. 3-4

pag. 4

Pag. 3-4

Dag. 2

oog. 5
pag. 5
Dag. 5

Gag. S

Dag. 5

Dag 5

dag 5
pag. 6

Dag. 5
oag 5

pag. 5
oag 6
Dag. 5

dag 3 1 -57

160

inhoud

%lomere

Binnenland 	 dag. 3
doorkiesnummer 	 pag. 4
netnummer 	 oag. 31-37
netnummentorargingen 	 Dag. 37

Burenland 	 Dag. 13

mama/tonale IDegangSnurnmere 	 ong. 1 3-19
landnummer 	 dag. 13-19
netnummer 	 pag. 13-19

Tanseen

Aansluitingen 	 Peg. 28
abonnement 	 pag. 28
apparatuur/ bennenielding 	 oag. 22-28
verhuistarief 	 peg. 28
voomikosten 	 Dag. 28

Gesprekken 	 Dag. 7
Pasnitariel 	 pag. 7
nternationele gesprekken 	 oag. 13- 1 9

tildtarief 	 pag. 7
le-tildtareef 	 pag. 7

Telefoniten Vergaderen 	 pag. 27
Tdoteomapperatiouir direMijlas

advolut en demonstratie tennonzijde omslag

alamsertngemstallattiee 	 oag. 27
apparatuur 	 pag. 22-27
autOtelefoon 	 pag. 29
heentwoordingsapparatour 	 pag. 26
PedniNtelefooninstaltatiee 	 oag. 27
besteladres
	

brnnenPide omslag

Patacommunicatto 	 pag. 27
1acsamile 	 7ag 27
gekleurde toestellen 	 pag. 24
stichtingen 	 oinnenn Oe omslag
keuzeSets 	 pag 22-23
k■eSaPDaratuul 	 Dag. 28
mObriOloOn 	 2ag. 27
PTT berichtenservica 	 Dag. 4

semafoon 	 Pag. 27
tarievenoversichs 	 pag. 22-28
telex 	 pag 27
iPs voor

gehangocapte teleroongessrgi kern
	

oog. 27
vreldel
	

Dag.
Tekkeriernman 	 pag. 3
Tonen

beZenDOn 	 Pag. 11
mformanerOon 	 Dag
krestoon 	 Dag. 11

OorOeproon 	 ag 1

Verpodenen ITetelonisehl 	 pag 27
WoonpOsatzen ar, spdson overheft 	 pag. 30-37
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Bijlage III: Werkboekje B (MLK)
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Voorstudie Periodieke Peiling van het Niveau van het Speciaal Onderwijs

DE NATUURCLUB

Werkboek B
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Een paar leerlingen uit je klas zijn lid van de natuurclub 'De Woudlopers'.

Ze vertellen altijd heel enthousiast over die club.

Ook heb je al een paar maal 'De Groene Grommer' gelezen. Dat is hun

clubblad.

Je hebt zin om lid te worden en dan ook stukjes te schrijven voor 'De

Groene Grommer'.

Je vraagt je ouders of je lid mag worden.

Die vinden het goed en zullen elk kwartaal de contributie betalen.

OPDRACHT

Vul het aanmeldingsformulier in.

Ik wil lid worden van de natuurclub 'De Woudlopers'.

Achternaam 	

Voornamen 	  Geboortedatum ... / ..... /

dag/ maand/jaar

Adres

Woonplaats 	

Ik ben een jongen/meisje*

De contributie bedraagt ƒ 4.00 per maand off 12,00 per kwartaal.

Ik betaal per maand/per kwartaal.*

Het clubblad 'De Groene Grommer' ontvang ik gratis.

Ik wil wel/niet* de redactie van dit blad helpen.

Datum van aanmelding: 	

Handtekening:

Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Je bent op een middag alleen thuis als Eva, ook een enthousiast lid van

de natuurclub, je opbelt. Ze vraagt je even langs te komen om te praten

over een geweldig idee dat ze heeft. Je zegt dat je meteen zult komen.

Wacht, eerst nog even een briefje voor je vader, moeder of andere huisge-
noten neerleggen, want die vinden het altijd prettig om te weten bij wie
je bent en hoe laat je ongeveer weer thuis komt.

OPDRACHT

Schrijf hieronder het briefje voor je vader, moeder of andere huisgeno-
ten.
Drie regels is genoeg!



168

In ons novembernummer stond een artikeltje over de champignon. We

beloofden jullie toen in een van de volgende nummers nog een stukje te

plaatsen over de bouw van de paddestoel. Daarover gaat dit artikel. In de

herfst zullen we opnieuw aandacht besteden aan paddestoelen, onder

andere aan giftige en niet giftige soorten.

Paddestoelen kunnen in de volgende groepen worden verdeeld:

buisjes.:warnmen, plaatjeszwammen en stuifzwammen.

Veel paddestoelen steken met een duidelijke steel en hoed boven de grond

en zijn dus goed zichtbaar. Aan de steel bevindt zich vaak een omhulsel,

dat als een cirkel om de steel zit. Het omhulsel lijkt op een manchet, maar

wordt meestal ring genoemd. Het gedeelte onder de grond is de knol of

beurs en daaraan zitten worteltjes die hyfen genoemd worden.

Bij buisjeszwammen vind je onder de hoed een heleboel gaatjes. Het zijn

uiteinden van holle buisjes. Bij de plaatjeszwammen vind je onder de hoed

plaatjes, die van de rand af recht op de steel toelopen. Hieruit komen de

sporen.

Onderzijde van 	 Onderzijde van

een plaatjeszwam 	 van een buisjeszwam.

Sporen zijn hele kleine bolletjes en zo fijn als poeder. Iedere paddestoel

heeft er duizenden van en daaruit ontstaan nieuwe paddestoelen. De wind

helpt mee om de sporen te verspreiden, maar ook een dier of mens kan

door toevallige aanraking deze verspreiding veroorzaken. Zie de tekening

op de volgende bladzijde.
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OPDRACHT

Lees het stukje op de bladzijde hiernaast goed door. Beantwoord dan aller-

eerst vraag; A. Vul daarna de namen van de letters B tot en met H in, die

bij de bovenstaande tekening horen.

A Dit is een 	  zwam

B 	

D

	 of 	

F 	

G 	  of

11 	  of 	
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OPDRACHT 	 I

Hiernaast zie Je een schets van de kampeerboerderij op het eiland
Waddenoog. Daar gaan jullie met de natuurclub naar toe.
Beschrijf het gebouw zo, dat een lezer van jullie clubblad , een goed idee
krijgt: 	 - hoe de boerderij er van binnen uitziet;

- wat je in en om de boerderij kunt doen;
- hoe de omgeving er uitziet.
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Als journalist van het clubblad 'De Groene G rommer' verzorg je de

rubriek 'De natuur op radio en t . v .

Hieronder zie je een deel van die rubriek.

zaterdag 24 december

tijd titel soort programma zender

T . V . 21.15 De pandabeer film Ned . 2

OPDRACHT 

Op de bladzijde hiernaast zie je gedeeltes van een radio- en televisiegids

afgedrukt. Zoek de natuurprogramma's op en vul de rubriek hieronder

voor zondag 25 december verder in.

zondag 25 december

tijd titel soort programma zender

RADIO

RADIO 	

7.02

Ko de boswachtershow

reportage

T . V.

T . V . 21.25

Stappen in Nepal



VERKLARING
1 = Bushalte
2= Benzinestation
3 = Postkantoor
4 Zwembad
5 	 L. School
6 Gemeentehui s
7 = Marktplaats
8 =, Molen *De Einde
9 = Kampeerboerder



Beste mevrouw Jaarsma,

De weg van de bushalte naar onze kampeerboerderij is gemakkelijk te

vinden. lk zal het u uitleggen.

Als u uit de bus stapt

Ik hoop dat u het kan vinden!

OPDRACHT

Maak het briefje hieronder af.

Mevrouw Elly Jaarsma is een van de

leidsters van de reis naar Waddenoog.

Vlak voor het vertrek blijkt dat ze

de eerste dag verhinderd is. De andere

dagen kan ze wel. Ze komt op eigen

gelegenheid met de bus. Direct na

aankomst schrijf je haar een briefje,

om haar uit te leggen hoe ze van

de bushalte naar de kampeerboerderij

kan komen. Hierboven zie je een

overzichtstekening van het dorp.

Daarop staat alles wat je weten moet.

De bushalte is nummer 1, de

kampeerboerderij is nummer 9.
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Tijdens een voettocht van 'De Woudlopers' door de Gaasterkempen is er
iets vervelends gebeurd. Toen jullie een drukke verkeersweg overstaken,
gebeurde er een ongeluk.

Voor de Kemper Radio Omroep werden drie personen, die van het ongeluk
getuige waren, geinterviewd.

De verslaggever Ron Koopman:
"Voor de derde keer dit jaar vond er een ongeluk plaats op de weg
Assendam-Roodeveen. Ditmaal op vrijdag 17 mei, ter hoogte van Gieteren.
Ik sprak met drie mensen die bij het ongeluk betrokken waren".

"Eerst met Wil van Dieren (12 jaar) van de natuurclub 'De Woudlopers'.
Hier volgt zijn verhaal":

maakten met	 Yedlopers een voettocht door de Gaasterkeraen.
e bij 	 •p:„ was het daar erg druk. We hebben aewaant

te7 het niet vo jz 	 meer 1:(:3. TOen 2,1%'77, :'or dat we over konden steken.
'at deden we. 2o.né Vogel Liep aehernan. Dat doet '.e :7tijd. Ineens kwam
d,zar die witte duto a(vpr:i?en. Hij reed veel te hard. Toen aina /Les zo
sneJ, dat ik•ket niet .meer weet. Tk hoorde Henri gillen en bijna
to'gelijk eer.	 De :rlassrlinters . ' ogen in ;iet rond. :wee duto's
roren cv elkaar 2etorst. .bené was heleraal in de war. Een tijdje late r
kwam er een ziekeneuto. René werd preegenor7en. Die man en dat meisje
can die witte az,te ook. 17-jo L'roiae oma geloof ik ook mee. .Hene" is nu weer

het ziekenhuis. Hij had verder	 We gaan morgen weer naa_ -.uis.
ons is de le/ era -'".

"Een andere betrokkene was de heer T Fransen (32 jaar), de bestuurder
van de blauwe Toyota":
"Tk Pen verkoper aan landl. , ouwmaokines 	 een groot bedrijf. Laarom zit
ik aeel or de wed. :'rijdag was ik naar Woudsbergen geweest. nr
ter7.7:e:, ik ;re?'rf iets na driet'n, raakte ik betroken bij een aanrijding'.

kwam voor mij voL'kome': onerwdehts. Pk reed met een gangetje van,
,0 km. ter uur. In :Ue verte zag ik die kinderen oversteken. e

goed op, want met kinderen Pen ik a/tijd extra voorsicktig. Ik heb er

thuis ook twee en ik weet dat die nog wel eens gekke dingen doen. P:ttse-
?in,: schiet er achter die kinderen een witte Golf te voorschijn. Die auto
komt recht or re af. ik gooide mijn stuur nog om, raar het was al te

Die Golf pakte nog net rijn linkerachterkant. Ik zelf kwam met de

,ekri vrij. Ik had alleen maar een. raar schrammetjes. Die andere

' e.tuurden sas wel behoorlijk aewonden zijn dochter geloof ik ook. En
Mn van die kinderen had een shock o t,aeleren. achterar is alos nor
ee,:evellen. 'dar ik vind wel dat or die weg rinder hard gereden roet

oorden. je maa er nu :20 km. rer uur rijden, ---ar dat is eigenlijk

onverantwoord".
"Als laatste vroeg ik mevrouw M. de Lange (42 jaar), inzittende van de
witte Golf, naar haar ervaringen":
"We waren die dag naar kennissen in A.9.9a.r7 .deweest.
.irie starten we in de auto or.naar huis te gaan. We waren, enk	 een

,ndern,ea toen het ongeluk gebeurde. Ie weg maakte een
plotseling was daar	 ,,roe" kinderen. te meesten waren a7

oTlergestoken. •+-ijn man rro'beerae de 7.aat,s.t , kinderen te ontwijken.
: ,nce het st,,u.r om naarlinks. 	 kwamen ar de /inkerweheTnt tere,

sten op een tegenligger. Het was verschrikkelijk. rover a	 assrlintere
ei:, gegil, ges:T, nv,teuw. -iin mar bZoedde hee erg uit

dat via:- achteraf getukkia mee. :Hij bleek een zware hersens,
ta ,kebben en verder drie debrekenribben. flij ligt nu nor in het
ziekenhuis van Roodeveenjin dochter is ook nog behandeld in het
z'lekenhuis. 7 	 :md een gekneusde neus en een tand Foor 	 Dat
kwam doordat ze met haar gezicht tegen een vcorstcel is gebotst. ''±n,
man reed n*.e te hard, niet harder dan iS(7 km. rer uur. Ik snor aie
kinderen niet. 'et. is daar toch veel. te gevaarlijk om over te steken:"
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Jij hoorde de reportage over het ongeluk op de Kemper Radio Omroep. Die
vond je nogal verward. Wat de mensen vertelden was wel waar, maar ze
vertelden ieder maar een deel. Bovendien vertelden ze allerlei zaken die
niet van belang waren. Jij kunt met behulp van de interviews beschrijven
hoe het ongeluk precies gebeurde. Daarom schrijf je een brief aan de
Kemper Radio Omroep.

OPDRACHT 

Voordat je de brief schrijft, is het handig even in het kort op te schrijven
wat je in de brief wilt vertellen. Beantwoord de volgende vragen. De
antwoorden moet je halen uit de drie interviews.

1. Wanneer (en hoe laat) vond het ongeluk precies plaats?

2. Waar vond het ongeluk precies plaats?

3. Welke vier personen waren het meest bij het ongeluk betrokken?

4. Welke voertuigen waren bij het ongeluk betrokken?

5. Hoe hard reden de voertuigen?

6. Hoe ontstond het ongeluk precies?
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Bijlage IV: Werkboekje MLK
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Een paar leerlingen uit je klas zijn lid van de natuurclub 'De 4oudlopers'.

Ze vertellen altijd heel enthousiast over die club.

Ook heb je al een paar maal 'De Groene Grommer' gelezen. Dat is hun

clubblad.

Je hebt zin om lid te worden en dan ook stukjes te schrijven voor 'De

Groene Grommer'.

Je vraagt je ouders of je lid mag worden.

Die vinden het goed en zullen elk kwartaal de contributie betalen.

OPDRACHT

Vul het aanmeldingsformulier in.

Ik wil lid worden van de natuurclub 'De Woudlopers'.

Achternaam 	

Voornamen 	  Geboortedatum .../ ..... /

dag/maand/jaar

Adres 	

Woonplaats 	

Ik ben een jongen/meisje*

De contributie bedraagt f 4,00 per maand of f 12,00 per kwartaal.

Ik betaal per maand/per kwartaal.*

Het clubblad 'De Groene Grommer' ontvang ik gratis.

Ik wil wel/niet* de redactie van dit blad helpen.

Datum van aanmelding: 	

Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Je bent op een middag alleen thuis als Eva, ook een enthousiast lid van

de natuurclub, je opbelt. Ze vraagt je even langs te komen om te praten

over een geweldig idee dat ze heeft. Je zegt dat je meteen zult komen.

Wacht, eerst nog even een briefje voor je vader, moeder of andere huisge-

noten neerleggen, want die vinden het altijd prettig om te weten bij wie

je bent en hoe laat je ongeveer weer thuis komt.

OPDRACHT

Schrijf hieronder het briefje voor je vader, moeder of andere huisgeno-

ten.

Drie regels is genoeg!
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In ons novembernummer stond een artikeltje over de champignon. We

beloofden jullie toen in een van de volgende nummers nog een stukje te

plaatsen over de bouw van de paddestoel. Daarover gaat dit artikel. In de

herfst zullen we opnieuw aandacht besteden aan paddestoelen, onder

andere aan giftige en niet giftige soorten.

Paddestoelen kunnen in de volgende groepen warden verdeeld:

buisjesiiwarrimen, plaatjeszwammen en stuifzwammen.

Veel paddestoelen steken met een duidelijke steel en hoed boven de grond

en zijn dus goed zichtbaar. Aan de steel bevindt zich vaak een omhulsel,

dat als een cirkel om de steel zit. Het omhulsel lijkt op een manchet, maar

wordt meestal ring genoemd. Het gedeelte onder de grond is de knol of

beurs en daaraan zitten worteltjes die hyfen genoemd worden.

Bij buisjeszwamn-,en vind je onder de hoed een heleboel gaatjes. Het zijn

uiteinden van holle buisjes. Bij de piaatjeszwammen vind je onder de hoed

plaatjes, die van de rand af recht op de steel toelopen. Hieruit komen de

sPoren.

Onderzijde van 	 Onderzijde van

een plaatjeszwam 	 van een buisjeszwam.

Sporen zijn hele kleine bolletjes en zo fijn als poeder. Iedere paddestoel

heeft er duizenden van en daaruit ontstaan nieuwe paddestoelen. De wind

helpt mee om de sporen te verspreiden, maar ook een dier of mens kan

door toevallige aanraking deze verspreiding veroorzaken. Zie de tekening

op de volgende bladzijde.



185

OPDRACHT

Lees liet stukje op de bladzijde hiernaast goed door. Beantwoord dan aller-

eerst vraag A. Vul daarna de namen van de letters B tot en met Ei in, die

bij de bovenstaande tekening horen.

A Dit is een 	  zwam

C 	

D 	

E 	  of 	

F 	

G 	  of 	

	  of 	
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1 57

Jullie willen dit jaar met jullie natuurclub 'De Woudlopers' een reis maken
naar Waddenoog. Dat is een eiland in de Waddenzee.

OPDRACHT

Schrijf hieronder een kort briefje naar de V.V.V. van Waddenoog. De
V.V.V. is een bureau waar je toeristische informatie kunt krijgen. Vraag
in je briefje om informatie over het eiland Waddenoog en vraag ook een
overzicht van de kampeerboerderijen die beschikbaar zijn voor groepen.
Laat het aan jou opsturen, thuis of op school. De datum is 12 februari
1987.
Het adres is: V.V.V.

herenweg 15
1524 TD Waldam
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Als journalist van het clubblad 'De Groene Grommer' verzorg je de

rubriek 'De natuur op radio en t.v.'.

Hieronder zie je een deel van die rubriek.

zaterdag 29 december

tijd titel soort programma zender

T.V. 21.15 De pandabeer film Ned. 2

OPDRACHT 

Op de bladzijde hiernaast zie je gedeeltes van een radio- en televisiegids

afgedrukt. Zoek de natuurprogramma's op en vul de rubriek hieronder

voor zondag 25 december verder in.

zondag 25 december

tijd titel soort programma zender

RADIO

RADIO 	

7.02

Ko de boswachtershow

reportage

T.V.

T.V. 21.25

Stappen in Nepal
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slaapzaal
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personen

douches
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personen
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Hiernaast zie je een schets van de kampeerboerderij op het eiland
Waddenoog. Daar gaan jullie met de natuurclub naar toe.
Beschrijf het gebouw zo, dat een lezer van jullie clubblad een goed idee
krijgt: 	 - hoe de boerderij er van binnen uitziet;

- wat je in en om de boerderij kunt doen;
- hoe de omgeving er uitziet.
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Tijdens een voettocht van 'De Woudlopers' door de Gaasterkempen is er
iets vervelends gebeurd. Toen jullie een drukke verkeersweg overstaken,
gebeurde er een ongeluk.

Voor de demper Radio Omroep werden drie personen, die van het ongeluk
getuige waren, geinterviewd.

De verslaggever Ron Koopman:
"Voor de derde keer dit jaar vond er een ongeluk plaats op de weg
Assendam-Roodeveen. Ditmaal op vrijdag 17 mei, ter hoogte van Gieteren.
Ik sprak met drie mensen die bij het ongeluk betrokken waren.

Eerst met Wil van Dieren (12 jaar) van de natuurclub 'De Woudlopers'.
Hier volgt zijn verhaal":
"We maakten met de Woud:opers een voettocht door de Caasterkemren.
:22n we bj 'ie wej kwamen, was het daar erg druk. 	 :lebben gewacht
tot het niet zo druk meer was. Toen zei (.7or daa we over konden steken.
Dat deden we. René Vogel liep achteraan. Dat doet-ie altijd. Ineens kwam
daar die witte auto aanrijden. Hij reed veel te hard. Toen ging alles zo
snel, dat ik het bijna niet meer weet. Ik hoorde René gillen en bijna
tegelijk een harde klap. De glassplinters vlogen in het rond. Twee auto's
waren cp elkaar gebotst. René was helemaal in de war. Een tijdje later
kwam er een ziekenauto. René werd meegenomen. Die man en dat meisje
van die witte auto ook. Die vrouw ging geloof ik ook mee. René is nu weer
uit het ziekenhuis. Hij had verder niks. e gaan morgen weer naar huis.

or ons is de lol eraf".

"Een andere betrokkene was de heer T. Fransen (32 jaar), de bestuurder
van de blauwe Toyota":
"Ik ben verkoper van landbouwmachines bij een groot bedrijf. Daarom zit
ik veel cp de weg. Vrijdag was ik naar Woudsbergen geweest. 'n de
terugweg,	 geloof iets na drieën, raakte ik betrokken bij een aanrijding.
Het kwam voor rij volkomen onverwachts. Ik reed met een gangetje van,
ik schat, .?0 km. ;er uur. In de verte zag ik die kinderen oversteken. Ik
lette goed op, want met kinderen ben ik altijd extra voorzichtig. Ik heb er
thuis ook twee en ik weet dat die nog wel eens gekke dingen doen. Plotse-

ng schiet er achter die kinderen een witte Golf te voorschijn. Die auto
komt recht op me af. Ik gooide mijn stuur nog om, maar het was al te
laat. :ie Golf pakte nog net mijn linkerachterkant. 	 zelf kwam met de
schrik vrij..Ik had alleen maar een paar schrammetjes. Die andere
bestuurder was wel behoorlijk gewond en zijn dochter geloof ik ook. En
Mn van die kinderen had een shock opgelopen. Achteraf is alles nog
meegevallen. Maar ik vind wel dat op die weg minder hard gereden moet
worden. Je mag er nu 100 kr. 7'er uur rijden, 7-aar dar is eigenlijk
onverantwoord".

"Ads laatste vroeg ik mevrouw M. de Lange (42 jaar), inzittende van de
witte Golf, naar haar ervaringen":
": -2. waren die dag naar kennissen in A	 ^mssendam geweest.	 kwart voor
drie st,zpten we in de auto om naar huis 'e •'aan. _e waren, denk ik, een
half uur onderweg toen het ongeluk gebeurde. De weg makte een bocht
en plotseli	 was daar die c;roep kinderen. De meesten waren - al overgestc:, en.
' lijn man prcbeerde de 'natste kinderen te ,r,ntt..ijken. i rooide het
stuurnaar links. We kwamen op de linkerweghelft terecht en
botsten cp een tegenligger. Set was verschrikkelijk. .'aeral glassplinters,
bloed, gegil, geschreeuw. Mijn man bloedde heel erg uit een hoofdwond,
maar dat viel achteraf gelukkig mee. Hij bleek een zware hersenschudding
te hebben en verder drie gebroken ribben. Hij ligt nu nog in het
ziekenhuis van Roodeveen. Mijn dochter is ook nog behandeld in het
ziekenhuis. Zij had een gekneusde neus en een tand door haar lip. Dat
kwam doordat ze met haar gezicht tegen een voorstoel 	 gebotst. lijn
man reed niet te hard, niet harder dan 100 km. rer uur. Ik snap die
kinderen niet. Het is daar toch veel te gevaarlijk om over te steken!"
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Jij hoorde de reportage over het ongeluk op de Kemper Radio Omroep. Die
vond je nogal verward. Wat de mensen vertelden was wel waar, maar ze
vertelden ieder maar een deel. Bovendien vertelden ze allerlei zaken die
niet van belang waren. Jij kunt met behulp van de interviews beschrijven
hoe het ongeluk precies gebeurde. Daarom schrijf je een brief aan de
Kemper Radio Omroep.

OPDRACHT

Voordat je de brief schrijft, is het handig even in het kort op te schrijven
wat je in de brief wilt vertellen. Beantwoord de volgende vragen. De
antwoorden moet je halen uit de drie interviews.

1. Wanneer (en hoe laat) vond het ongeluk precies plaats?

2. Waar vond het ongeluk precies plaats?

3. Welke vier personen waren het meest bij het ongeluk betrokken?

4. Welke voertuigen waren bij het ongeluk betrokken?

5. Hoe hard reden de voertuigen?

6. Hoe ontstond het ongeluk precies?
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Bijlage V: Spreektaak 'Een huis beschrijven'
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(105)

TAAK mTV-1 	 EEN HUIS BESCHRIJVEN 

Algemene taakbeschrijving

Beschrijving: In deze taak moet een leerling twee huizen uit een

groep van acht huizen nauwkeurig beschrijven voor

een andere leerling. Deze laatste moet de twee hui-

zen identificeren.

Materiaal 	 : Tekening van een rij van acht huizen (pag. 2)

Losse tekeningen van dezelfde acht huizen pag.3-4)

Een scherm

Instructie voor de proefleider (pag.5-6 )

Toelichting bij de becordelingsprocedure ípag.7 )

Beoordelingsschema taalgebruik en opbouw (pag.8-10)

Beoordelingsformulier pag. 11-12)

Voorbeeldband met vier beschrijvingen



TAAK 1r;-
EEN HUIS 3ESCHRIZ7N

(196)  
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"AAK MTV-1 
	

EEN HUIS BESCHRIJVEN 

Instructie voor de proefleider

VOORBEREIDINGEN

veem het leerling-identificatienummer op.

Laat beide leerlingen binnenkomen.

Zet ze tegenover elkaar neer.

Bevestig de microfoon aan beide leerlingen.

Zet net scherm tussen hen in.

Lea be tekening van de hulzen A t/m S omgekeerd voor leerling 1 (L1),

in de volgordeABCDEFG S.

Leg de tekening van de rij huizen omgekeerd voor 02.

OPNEMEN

INSTRUCTIES

;,/e gaan een spe;: stelen. 	 j7,1:ie vragen om goed te kijken 	
de tekeningen van ;ruizen.

Richt u tot 01!

.7( zou jou, 	  (L1), 	 tien vragen om de twee van de aci".t
:eizen die voor je :.iggen zo duidelijk moge: ij_ te jteso.;:rijven zodat
	L2) ze kan ;-terkennen in de rij ;luizen mie	 voor ziek

lee; een oom leet mOgeli. ke besciirij-Jir..g van de ;luizen (niet
LtJ:een maar ?én of twee onderdeees).le ;os.o.vng moet
L27 -'en 'e kuizen die „je 'Jedoe: kan .;nders2;:eiden 	 de -_:ndere

;e verschillen moeten dus duide:i,)•k :7eso;ireven .„,orden!

:k zal je even laten nadenken over de twee ;Ilizen die je moet :oeso,;!riven

en dan geef ik je een seintje =neer je kunr "oeginnen met le _tesorijving

vdn let eerste ;luis   '01. Draai de tekeningen naar om. Eet is de

Oedceing dar je deze twee kuizen :J en .7) lesz;lrijft.

Richt u tot :2:

ovl zo,  	 de ;-.uizen Oesorijft :uister

lee nauwkeuri7 maar je _:eet t	 n,mmer van ;let	 2as 2l.:3

klaar is met _21ebei de ...ese;72-ijoingen. :k geef je we;: een seintje 2,3
je de nummers mag zeggen. Draai nu de grote tekening maar cm.

Richt u tot Ll en L2:

eècen jullie nog vragen?

Pauzeer, zeg dan:
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TAAK MTV-1 	 EEN HUIS BESCHRIJVEN 

Instructie voor de proefleider

	 111),	 fe 'net ;,.uis ' aanwijzen) het eerst '2es2;ir-):: -.: er.'

Als de leerling klaar is met huis G zegt u:

3oed, beschrijf nu het tweede huis. )huis D)

Bedank 11 en zeg vervolgens tot 12:

Wat ',,as )o?.,;:ens JJU ;')et eerste huis?

Noteer het antwoord op het beoordelingsformulier.

Wat vos vo lgers jou ;,.et tweede ;')uis?

Noteer het antwoord op het beoordelingsformulier. Als beide identificaties

goed zijn, kunt u 12 feliciteren en 11 prijzen voor zijn beschrijven. Zo

dit niet het geval is, vraagt u aan 11:

zou fe nog wat 77eer - 7:formatie kunnen geven over het

eerste/tweede huis, zodat 	  (12) neg 's kan proberen?

Bedank de leerlingen na de extra beschrijving van 11 en het antwoord

van 12.

STOP OPNAME

Neem de plaatjes in, berg het scherm weg, ga over naar de volgende taak.



Bijlage VI: Spreektaak 'Het melden van een ongeval
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TAAK MTV-3 	 HET MELDEN VAN EEN ONGEVAL 

Algemene taakbeschrijving

3eschritving: In deze taak moet de leerling telefonisch een ongeluk,

dat hij in tekening voor zich heeft, melden aan de

politie.

Materiaal 	 : Tekeningen van een ongeval (pag. 2 - 3)

Instructie voor de proefleider (pag. 4-5)

Toelichting bij de beoordelingsprocedure (pag. 6)

Beoordelingsschema taalgebruik en opbouw (pag. 7-8)

Beoordelingsformulier (pag. g)

Toelichting bij het beoordelingsformulier (inhoud)

(pag.(0)

Telefoon, verbonden met tweede telefoon

Verlengsnoer microfoon, gehecht aan telefoonlijn

Voorbeeldband met vier leerlingen



(2e3)

TAAKMTV-3 	 HET MELDEN VAN EEN ONGEVAL 

Tekening 1, vlak voor het ongeval.
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TAAK MTV- 3 	 T MELDEN VAN EEN ONGEVAL

Tekening 2, vlak na het ongeval



(2 0 5 )

TAAlKyMV-3	 HET MELDEN VAN EEN CNGEVAL 

Instr-c-e voor de proefleider

VCCRBERE IZINGEN

Neem het leerling-identificatienummer op.

Leg de telefoonverbinding net de 'politie-telefoon'.

Leg de microfoonkabel tegelijk net ge telefoonkabel naar de andere

telefoon.

Laat de Leerling binnenkomen.

Zet hem/haar bij de telefoon.

3evestig de microfoon aan de leerling.

Leg de tekening van het ongeval omgekeerd voor de leerling.

CPNEMEN

INSTRUCTIES

Stel je 1,,cor dat je ergens iiJnt 	 een druk kruispunt woont.

Ken je een druk kruispUnt7

(reactie van de leerling)

een zag zit je cir het raam te kijken en plotseling zie je een

J;nge ,,,k gebeuren, kijk zo.

Laat de leerling•de tekeningen zien .

Zie je hoe 't gebeurt?

	  (reactie van de leerling)

Kijk goed en kun je -vertellen wat je allemaal ziet?

	  (beschrijving van de leerling)

De oroefleider laat de leerling beschrijven wat hij allemaal ziet.

Daarna toont de proefleider de leerling eventueel vergeten onderdelen

(die in het scoringsschema worden genoemd).

natuurZijk enorm -Jan zoiets, maar je S 7,ijft kalm en je besL.,it

meteen de politie te bellen om te waarschuwen.

Kijk neg maar even goed naar de tekeningen en bel 2/7: neem de hoorn -Jan

de teletoon op en voer het gesprek. Als je een - 1 - draait ben je

als het goed is meteen met het politiebureau verbonden.

De proefleider gaat naar het andere toestel toe, en neemt daar de tele-

foon op.
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TAAK MTV-3 	 HET MELDEN VAN E_;N ONGEVAL 

Instructie voor de proefleider (vervolg)

Instructies voor de rol van politie 

1. Opening: 1 spreekt met ie poZitie.

2. Initiatief: De leerling belt op, heeft iets te melden. Laat hem uitspreken,

laat desnoods een lange stilte vallen. Geef hem de kans alles

wat hij (direct) wil melden, te melden.

3. Vragen stellen: Pas als de leerling echt uitgesproken is, niets uit zich-

zelf zegt om de stilte te doorbreken, kunnen vragen worden ge-

steld, indien ze al niet beantwoord zijn. De volgende vragen

zijn toegestaan

1) Wdt is er nu trecies gebeurd? Dit mag gevraagd worden als

de leerling alléén meldt dat er een ongeluk is gebeurd,

en verder niets.

2) Waar is ;:et gebeurd? Dit moet ook gevraagd worden als de

leerling slechts één van de twee straten heeft genoemd

(Singel of Takstraat).

3) Wat voor voertuigen zijn er bij betrokken? Dit moet gevraagd

worden als de leerling slechts één van de drie betrokkene

(vrachtwagen, personenwagen, fietser) noemt.

4) Zijn er gevonden? Dit moet gevraagd worden als er niets over

gewonden is gesuggereerd of gezegd.

NB. Als de leerling niet meldt dat er een auto in het water

ligt, of dat er een begin van brand is, wordt daar ook

niet naar gevraagd.

4. Afsluiting: Als het bovenstaande is afgehandeld, sluit u het gesprek af

met de mededeling: 3K, bedankt, ik geef ;,,er door, '..)e sturen



Bijlage VII: Vragenlijst onderwijsaanbod (LOM)
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Voorstudie Periodieke
Peiling van het
Speciaal Onderwijs

Vragenlijst voor de docent van de kernafdeling

Toelichting

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan de orde met betrek-
king tot het moedertaalonderwijs. Deze onderwerpen worden in de enquête
steeds aangegeven. Eerst worden enkele vragen gesteld over uzelf, de
school, en uw eindgroep. Daarna volgen vragen over het moedertaalonderwijs
in uw eindgroep.

Bij de vragen over uw eindgroep gaat het steeds om alle leerlingen ir uw
eindgroep: dus zowel de schoolverlaters als de niet-schoolverlaters.

Beantwoording

Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt en gerapporteerd. De gege-
vens van de enquête worden niet op een herkenbare wijze aan derden ter be-
schikking gesteld.
Soms wordt een invul-antwoord verwacht (bij stippeltjes).
Meestai gaat het om een omcirkeling van een antwoordcode.

Bij voorbeeld, als u een vrouw bent:

Wat is uw geslacht? 0 vrouw
c. man

Wilt u aankruisen vermijden; dat kan verwarring scheppen.

Retournering

In bijgesloten antwoordenvelop, of in een ongefrankeerde envelop toezenden,
liefst voor de voorjaarsvakantie, aan:
R.J. Oostdam
Stichting Centrum voor Onderwijsondérzoek
Antwoordnummer 10682
1000 RA Amsterdam

Problemen, onduidelijkheden, e.d.

Mochten zich problemen voordoen bij het invullen van de vragenlijst, belt
u ons dan: 020-264547. U kunt vragen naar: Ron Oostdam (toestel 351),

Margaretha eergeer (toestel
351),

Martha Otter (toestel 353).

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
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Vragen over uzelf

1. Wat is uw leeftijd?   jaar

Wat is uw geslacht?

3. Hoeveel jaar werkt u in het onderwijs?
Hiermee wordt de totale onderwijs-
ervaring bedoeld die u in het onderwijs
heeft. Rond uw antwoord naar beneden
af op hele jaren. Tel part-time jaren
mee: bij voorbeeld, twee jaar een half-
time baan telt als één jaar.

4. Hoeveel jaar werkt u in het LOM-onder-
wijs? Rond uw antwoord naar beneden
af op hele jaren. Tel part-time jaren
mee: bij voorbeeld, twee jaar een half-
time baan telt als één jaar.

5. Wat is de signatuur van uw school?

1. vrouw
2. man

	  jaar

	  jaar

1. Openbaar
2. Rooms-Katholiek
3. Protestant Christelijk
4. Algemeen Bijzonder
5. Anders, nl. 	
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Vragen over de school

6. Is er aan uw school een afdeling voor 1. ja
Voortgezet Speciaal Onderwijs verbonden? 2. nee

Zo nee, wat is de afstand in km. 	 naar
de dichtstbijzijnde VSO-school? ongeveer km.

7. Zijn er dit leerjaar aan uw school
verbonden één of meer:

a. remedial teachers of taakleerkrachten? 1. ja, 	 ... formatieplaatsen
2. nee

b. 	 leerkrachten Niet-Nederlands-Taligen? 1. ja, 	 ... formatieplaatsen
2. nee

c. 	 leerkrachten Onderwijs-in-Eigen- 1. ja, 	 ... formatieplaatsen
Taal-en-Cultuur? 2. nee

d.	 logopedisten? 1. ja, 	 ... formatieplaatsen
2. nee

8. Hoeveel groepen/klassen telt uw school
In totaal?   groepen

9. Hoeveel leerlingen telt uw gehele LOM-
school op dit moment?   leerlingen

10. Hoeveel leerlingen telt de kleinste 	 kleinste groep 	  lln.
groep van uw school en hoeveel de 	 grootste groep 	  lln.
grootste?
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Twee vragen over uw eigen eindgroep

11. Hoeveel leerlingen telt uw eindgroep?   meisjes
	  jongens

12. hoeveel van uw eindgroepers spreken
thuis voornamelijk:

a. Algemeen Beschaafd Nederlands

b. Fries

c. een stads- of streektaal (b.v.
plat-Amsterdams of Twents),

namelijk 	

d. een andere taal, namelijk

	  leerlingen

	  leerlingen

	  leerlingen

	  leerlingen   
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Nu volgen een aantal vragen over het gebruik van methoden/leergangen ten

behoeve van lezen en taal

13. Gebruikt u in het taalonderwijs één of
meer taalmethoden, waar één of meer
leerlingen minimaal lx per week uit
werken? Een methode waar een leerling
minder dan één keer per week uit werkt,
laat u hier buiten beschouwing.

14. Zo ja, wilt u hieronder de naam (namen)
van de door u gebruikte methode(n) note-
ren én het aantal leerlingen dat uit de
methode(n) minimaal lx per week werkt?

1. =

2. =

3. -

4. = 	

1. ja (gaat u door naar
vraag 14)

2. nee (gaat u door naar
vraag 16)

aantal lln. 	

aantal lln. 	

aantal lln. 	

aantal lln. 	

15. Omcirkelt u a.u.b. het getal dat het beste aangeeft, welke rol de bij
vraag 14 ingevulde taalmethode(n) speelt (spelen) met betrekking tot het
onderwijs dat u geeft in:

(1 = (vrijwel) geen rol, 2 = een geringe rol, 3 = een redelijk belang-
rijke rol, 4 = een belangrijke rol)

dramatische expressie 1 2 3 4

(groeps)discussies/gesprekken van
minimaal 10 minuten 2 3 4

spreekvaardigheid 1 2 3 4

luistervaardigheid 1 2 3 4

technisch lezen 1 2 3 4

begrijpend lezen 1 2 3 4

het leren hanteren van b.v. een
woordenboek, encyclopedie of
spoorboekje 2 3 4

-
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(vervolg vraag 15)

(1 = (vrijwel) geen rol, 2 = een geringe rol, 3 = een redelijk belangrijke rol,
4 = een belangrijke rol)

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

- studerend lezen, het leren hanteren
van verschillende teksten

- spelling

- stellen, het leren schrijven van
een brief, verslag of opstel

- de betekenis van taal, b.v. synoniemen,
tegenstellingen, spreekwoorden of het
verschil leren tussen letterlijke en
figuurlijke betekenis

- de functie van taaluitingen in ver-
schillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele
gesprekken of gebruik van aanspreek-
vormen

- de structuur van taal, b.v. het benoemen
van zinsdelen of het benoemen van woord-
soorten

- andere taalaspecten, namelijk:

Als u vraag 15 heeft ingevuld, gaat u dan door naar vraag 17.
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16. Indien u in uw taalonderwijs géén
taalmethode(n) gebruikt, waar de
leerlingen minimaal lx per week
uit werken, kunt u dan hieronder
in het kort beschrijven, hoe u
het taalonderwijs in uw eindgroep
inricht?

17. a. Gebruikt u in het taalonderwijs
taalmethoden waar de leerlingen
minder dan lx per week uit werken?

b. Zo ja, wilt u hieronder de namen
van de door u gebruikte methoden
noemen én in het kort omschrijven
waarvoor u deze methode(n) gebruikt?
(b.v. extra-oefenstof voor zwakke
of goede leerlingen)

18. Gebruikt u een speciale methode voor
de volgende onderdelen:

a. het mondeling taalgebruik (drama-
tische expressie, gesprekken/dis-
cussies, luisteroefeningen)?
Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?

1. ja
2. nee

1. ja
1. nee
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(vervo,,g vraag 18) 

(217)

b. het technisch leesonderwijs?
(N.B. leesboekjes die zijn inge-
deeld volgens de AV1-criteria, kunt
u een methode noemen)
Zo ja, wat is de naam en de naam van
de uitgever van deze methode?

1. ja
2. nee 

c. het begrijpend leesonderwijs?
Zo ja, wat is de naam en de naam

1.
2.

ja
nee

van de uitgever van deze methode?

d. het stelonderwijs? 1. ja
Zo ja, wat is de naam en de naam 2. nee
van de uitgever van deze methode?

e. het spellingonderwijs? 1. ja
Zo ja, wat is de naam en de naam 2. nee
van de uitgever van deze methode?

f. het onderwijs in grammatica/taal- 1. ja
beschouwing? 2. nee
Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?

g. ander(e) taalaspect(en), namelijk: 1. ja
2. nee    

Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?         
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De volgende vragen hebben betrekking op de wijze waarop u de leervorderingen
van uw leerlingen bijhoudt

De leervorderingen van de leerlingen in uw eindgroep kunt u bijhouden
door middel van:

A. waarnemingen die u doet tijdens het onderwijsleerproces en het na-
kijken;

B. een noteringssysteem waarin u b.v. wekelijks bijhoudt hoeveel op-
drachten uw leerlingen hebben gemaakt en wat hun leervorderingen
zijn;

C. toetsen die behoren bij een specifiek omschreven subdoel van uw taal-
onderwijs b.v. als afsluiting van een reeks lessen met betrekking tot
een specifiek spellingprobleem. Deze toetsen kunnen deel uitmaken van
een methode (leergang) maar kunnen ook door u of uw collega's zijn
samengesteld;

D. algemene toetsen die niet behoren bij een specifiek omschreven subdoel
van uw taalonderwijs (b.v. de CITO-toets voor technisch lezen).

19. Wilt u bij elk van de hieronder genoemde taalaspecten aangeven op welke
manier u de leervorderingen van uw eindgroepers bijhoudt (methode A, B, C,
en/of D) en hoe vaak? U kunt meerdere methoden invullen.
Indien u geen van de beschreven manieren toepast dan zet u gewoon een
streep neer op de stippeltjes.

a. Technisch lezen 	 gehanteerde methode  	 ... maal per

gehanteerde methode  	 ... maal per

b. Begrijpend lezen 	 gehanteerde methode  	 ... maal per

gehanteerde methode  	 maal per

0. Spelling 	 gehanteerde methode  	 ... maal per .

gehanteerde methode  	 maal per 	
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(vervolg vraag 19)

d. Stellen 	 gehanteerde methode  	 ... maal per 	

gehanteerde methode  	 ... maal per 	

e. Grammatica/taal- 	 gehanteerde methode  	 . maal per 	
beschouwing

gehanteerde methode  	 ... maal per 	

f. Overige taal-
aspecten, namelijk:

gehanteerde methode  	 ... maal per 	

gehanteerde methode  	 ... maal per 	
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(220)

De volgende vragen gaan over vormen van differentiatie die u hanteert bij het
taalonderwijs in uw eindgroep en over eventuele hulp die u inroept voor leer-
lingen met taal- en/of leesproblemen

20. Omcirkelt u a.u.b. één van de differentiatievormen die u dit leerjaar
voornamelijk hanteert in uw taalonderwijs met betrekking tot de ver-
schillende taalaspecten die hieronder genoemd worden.
Indien u in bepaalde onderdelen geen les of
u dan het getal 5, dit staat voor "niet van

instructie geeft, omcirkelt
toepassing".
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- dramatische expressie 1 2 3 4 5

- 	 (groeps)discussies/gesprekken van
minimaal 10 minuten 1 2 3 4 5

- spreekvaardigheid 1 2 3 4 5

- luistervaardigheid 1 2 3 4 5

- technisch lezen 1 2 3 4 5

- begrijpend lezen 1 2 3 4 5

- het leren hanteren van b.v. een 1 2 3 4 5
woordenboek, encyclopedie of spoor-
boekje

- het leren hanteren van verschillende 1 2 3 4 5
teksten

- spelling 1 2 3 4 5

- stellen, het leren schrijven van een 1 2 3 4 S
brief, opstel of verslag

- de betekenis van taal, b.v. synoniemen, 1 2 3 4 5
tegenstellingen, spreekwoorden of het
verschil tussen letterlijke en figuur-
lijke betekenis

- de functie van taaluitingen in ver- 1 2 3 4 5
schillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele ge-
sprekken of het gebruik van aanspreek-
vormen

- de structuur van taal, b.v. het benoemen 1 2 3 4 5

van zinsdelen of het benoemen van woord-
soorten
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(vervolg vraag 20)

,V 1 	 v /
-e 0 	 -,, 0 	 1
,0 	 ,c, 4

<5'-i 	 --,, 	 v 0 	 v 0
ve	 V 	 1, 1,,
* 	 0 V, 	 C 0 	 0 V,
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0 	 .'y 	 .4 0 0 	 .4 0 0 	 A '-e
0 	

'y 	 '7,,"' C,' J'	 <J) 2/ ,o'''	 s<., 0-7	 b 	 W ,c.. 4, 	 W ,,, ,W 	 0 it
* 	 '.-5. 	 i7 .;:i .52' 	 i .:;< 4.? ."' 	 ",i Q,

- overige taalaspecten, namelijk:

1 	 2 	 3 	 4 	 5

3 	 4 	 51

21. 	 Heeft u dit jaar voor één of meer leer-
lingen met taalproblemen de hulp gekregen
van:

a. een remedial teacher of taakleerkracht? 1. ja
2. nee

b. leerkracht Niet-Nederlands-Taligen? 1. ja
2. nee

c. leerkracht Onderwijs-in-Eigen-Taal- 1. ja
en-Cultuur? 2. nee

d. logopedist? 1. ja
2. nee

e. overige, namelijk: 	 1. ja
2. nee

Indien u dit leerjaar géén van de hierboven genoemde specialisten hebt 
ingeschakeld voor één of meer leerlingen met taal- en/of leesproblemen,
dan kunt u vraag 22 overslaan en doorgaan met vraag 23.
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22. Indien u dit leerjaar met betrekking tot taalproblemen van uw leerlingen
hulp heeft gekregen van één of meer specialisten, bestond deze hulp dan
uit:

A. een serie aanwijzingen met betrek-
king tot instructielessen (en/of
oefenstof) die u aan de leerling(en)
moest aanbieden?

Zo ja, voor hoeveel eindgroepers
heeft u genoemde hulp gekregen met
betrekking tot:

1. ja
2. nee (ga dan door naar B)

- spreek- en luisteronderwijs   lln.
- technisch lezen   lln.
- begrijpend lezen   lln.
- spelling   lln.
- andere taalaspecten, namelijk:

lln.

B. een serie instructielessen die één 	 1. ja
of meer specialisten aan uw leer- 	 2. nee (ga 	 dan door naar C)
ling(en) hebben aangeboden?

Zo ja, voor hoeveel eindgroepers
heeft u bovengenoemde hulp gekregen
met betrekking tot:

- spreek- en luisteronderwijs   lln.
- technisch lezen   lln.
- begrijpend lezen   lln.
- spelling   lln.
- andere taalaspecten, namelijk:

	 lln.

Waar vond deze hulp plaats? 	 1. in het eigen lokaal
2. in een aparte ruimte

C. Indien u andere hulp heeft gekregen
dan A of B, wilt u dan hieronder
beschrijven waaruit die hulp bestond?
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Nu volgen enkele vragen die betrekking hebben op de tijd die u aan het taal-
onderwijs in uw eindgroep besteedt

Elke doorsnee-schoolweek heeft 26 lesuren. Het moedertaalonderwijs is één van
de vakken waarin u lesgeeft, naast vakken als rekenen, biologie, aardrijkskun-
de, geschiedenis, handvaardigheid, Engels of lichamelijke opvoeding.

23. Hoeveel uur van de in totaal beschikbare
26 uur, besteedt u als leerkracht in een
doorsnee-schoolweek aan moedertaalonder-
wijs, waarmee u nadrukkelijk doelen voor

	

taalontwikkeling en taalgebruik nastreeft ,   uur 	 	  minuten

24. Hoe is in een doorsnee-schoolweek de tijd,
die u heeft ingevuld bij vraag 23, verdeeld
over de taalaspecten die hieronder genoemd
worden?

N.B. Indien u in een doorsnee-schoolweek
geen tijd besteedt aan bepaalde taal-
aspecten, dan zet u daar gewoon een
streep.

- Dramatische expressie   uur 	  minuten

- (Groeps)discussies/gesprekken van

	

minimaal 10 minuten   uur 	 	  minuten

- Spreekvaardigheid   uur 	  minuten

- Luistervaardigheid   uur 	  minuten

- Technisch lezen   uur 	  minuten

- Begrijpend lezen   uur 	  minuten

- Het leren hanteren van b.v. een
woordenboek, encyclopedie of spoor-

	boekje   uur	 	  minuten

- Studerend lezen, het leren hanteren

	

van verschillende teksten   uur 	 	  minuten

- vrij lezen, het lezen van jeugdlitera-
tuur (geen strips)
	

uur 	  minuten

- Spelling   uur 	  minuten
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(vervolg vraag 24)

- Stellen, het leren schrijven van een

	

brief, opstel of verslag   uur 	  minuten

- De betekenis van woorden, b.v. syno-
niemen, tegenstellingen, spreekwoorden
of het verschil leren tussen letter-

	lijke en figuurlijke betekenis   uur 	  minuten

- De functie van taaluitingen in ver-
schillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele ge-
sprekken of het gebruik van aanspreek-

	

vormen   uur 	  minuten

- De structuur van taal, b.v. het benoemen
van zinsdelen of het benoemen van woord-

	soorten   uur 	  minuten

- Overige taalaspecten, namelijk:

	  uur 	  minuten

	  uur 	  minuten

25. Hoeveel van de 40 schoolweken die een
cursusjaar heeft zijn volgens u doorsnee-
schoolweken?   weken
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Op de volgende bladzijden worden vragen gesteld over onderwijs in spreken,
luisteren, stellen, lezen, spelling en taalbeschouwing.
We stellen steeds overeenkomstige vragen over deze taalonderdelen.
Drie hoofdvragen keren telkens terug:

1. leert u de eindgroepers zich voor te bereiden op een uit te voeren taak?

2. aan welke inhoudelijke taalaspecten besteedt u aandacht?

3. leert u de eindgroepers hoe zij zelf een taak achteraf kunnen evalueren?

Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u aan bepaalde onderdelen helemaal
geen tijd heeft besteed of heeft kunnen besteden.
Wij vragen u dit gewoon aan te geven in uw antwoord door het getal 1
te omcirkelen.
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Vragen over het spreek- en luisteronderwijs in uw eindgroep

26. Hieronder wordt een aantal spreektaken omschreven. Wilt u bij elke spreek-
taak het getal omcirkelen, dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar
de taak door een groot deel van uw eindgroepers hebt laten uitvoeren.
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27
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1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

a. Een concrete zaak mondeling be-
schrijven: b.v. een huis beschrijven

b. Een gebeurtenis mondeling rapporteren:
b.v. het snel en nauwkeurig melden van
een brand of ongeval

c. Het mondeling opvragen van informatie:
b.v. het opvragen van informatie bij de
N.S.

d. Een concrete zaak uitleggen: b.v. hoe
een spin zijn web weeft of hoe je een
nieuw spel moet spelen

e. Een spreekbeurt houden

f. Het navertellen van een verhaal

g. De essentie weergeven van een mede-
deling

h. Het vertellen van eigen ervaringen in
groeps-/klasseverband

i. Het praten over een thema of onderwerp
in groeps-/klasseverband
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27. Leerkrachten leren soms een groot deel van hun leerlingen zich te oriénte-
ren op een spreektaak. De oriéntatiefase kan eruit bestaan dat leerkrach-
ten voorafgaand aan een spreektaak de leerlingen leert aandacht te schen-
ken aan:

a. wat wil ik vertellen
b. aan wie wil ik iets vertellen
c. hoe moet ik, gelet op a en b, de mededeling vertellen.

Omcirkel het getal, dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot aantal van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan zo'n
oriéntatiefase.
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28. Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan de volgende
inhoudelijke aspecten met betrekking tot spreektaken:
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- inhoud, samenhang, indeling 1 2 3 4 S 	 6

- publiekgerichtheid, spreekhouding 1 2 3 4 5 	 6

- stijl en woordgebruik 1 2 3 4 5 	 6

- verstaanbaarheid, spreektempo, mimiek 1 2 3 4 5 	 6
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29. Leerkrachten leren soms de leerlingen de uitgevoerde spreektaken zelf
te evalueren, b.v. of de inhoud van wat de spreker wilde vertellen bij
de luisteraars is overgekomen.

Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan het eva-
lueren van spreektaken.
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30. Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan de volgende
onderdelen bij het beoordelen van spreektaken:
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- inhoud, samenhang, indeling 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6

- publiekgerichtheid, spreekhouding 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6

- stijl en woordgebruik 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6

- verstaanbaarheid, spreektempo, mimiek 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6

31. a. Houdt u dit leerjaar de vorderingen
bij met betrekking tot de spreek-
en luistervaardigheid van een groot
deel van uw leerlingen? 

1. ja
2. nee

b. Zo ja, kunt u hieronder in het kort
omschrijven hoe en hoe vaak u dit doet?             
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Vragen over het stelonderwijs in uw eindgroep

32. Hieronder wordt een aantal schrijftaken omschreven. Wilt u bij elke
schrijftaak het getal omcirkelen, dat het beste aangeeft, hoe vaak u
dit leerjaar deze schrijftaken door een groot deel van uw eindgroepers
hebt laten uitvoeren?
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a. Uitleggen: het schrijven van een
instructie, b.v. het geven van een
routebeschrijving

b. Beschrijven: het beschrijven van
iets concreets, b.v. een dier of
gebouw

c. Informeren: het schrijven van een
notitie, b.v. een kort briefje aan
huisgenoten om te melden waar je bent

d. Rapporteren: b.v. het schrijven van
een verslag over een zelfgekozen
onderwerp of project

e. Corresponderen: b.v. het schrijven
van een kort briefje aan een familie-
lid of instantie

f. Stellen: b.v. het schrijven van een
opstel, verzonnen of documentair

33. Leerkrachten leren soms een groot deel van hun leerlingen zich te oriën-
teren op een schrijftaak. Voorafgaand aan een schrijfopdracht kan een
leerkracht b.v. de leerlingen leren aandacht te schenken aan:

a. wat wil ik schrijven
b. aan wie wil ik iets schrijven
c, hoe moet ik, gelet op a en b, de mededeling schrijven.

Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot aantal van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan zo'n
oriëntatiefase.
	4, 	 b

---e

	

0 	 a 	 .i.,

	

Co	c,	 c

O
	C 	 c	 ,-)

	

C 	 0 	 * 	 C 	 --.1	,'", 	 c 	 ,-.1 	 .,.,

	

,--, 	 4. 	 c	 ---, 	 ---‹	-0 	 C 	 4 	 -C 	 C

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6



20
	

(230)

34. Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar in
uw eindgroep aandacht heeft besteed aan de volgende inhoudelijke aspecten
met betrekking tot schrijftaken:
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- zinsbouw 1 2 3 4 5 6

- inhoud, samenhang, indeling 1 2 3 4 5 6

- stijl en woordgebruik 1 2 3 4 5 6

- conventies 	 (aanhef, afsluiting, 1 2 3 4 5 6
inspringen)

- interpunctie 1 2 3 4 5 6

- publiekgerichtheid, oriéntering op 1 2 3 4 5 6
lezer(s)

- spelling 1 2 3 4 5 6

35. Leerkrachten leren soms de leerlingen de zelfgeschreven schrijfproducten
te evalueren.
De leerkracht kan de leerling(en) de opdracht geven zich te verplaatsen in
de persoon of positie van de geadresseerde, b.v.

Stel dat jij de geadresseerde bent,
begrijp jij dan de brief (het 
schrijfproduct)?

Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan het evalueren
van schrijfproducten.
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36. Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan de volgende
onderdelen bij het nakijken van schrijfproducten:
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- zinsbouw 1 2 3 4 5 6

- inhoud, samenhang, indeling 1 2 3 4 5 6

- stijl en woordgebruik 1 2 3 4 5 6

- conventies 	 (aanhef, afsluiting, 1 2 3 4 5 6
inspringen)

- interpunctie 1 2 3 4 5 6

- publiekgerichtheid, oriéntering op 1 2 3 4 5 6
lezer(s)

- spelling 1 2 3 4 5 6
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Vragen over het leesonderwijs in uw eindgroep

37. Hieronder wordt een aantal leestaken beschreven. Omcirkel bij elke lees-
taak het getal, dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar de taak
door een groot deel van uw eindgroepers hebt laten uitvoeren:
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a. raadplegen: het raadplegen van naslag-
werken, b.v. een telefoon-, radio- of
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t.v.-gids 1 2 3 4 5 6

b. snel informatie zoeken: b.v. het
gebruiken van de inhoudsopgaven van
boeken 1 2 3 4 5 6

c. studerend lezen: b.v. 	 teksten uit
leerboeken of kranten kunnen lezen
over aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie 1 2 3 4 5 6

d. het lezen van formulieren: b.v. een-
voudige formulieren lezen en invullen 1 2 3 4 5 6

38. Leerkrachten leren hun leerlingen soms zich te oriënteren op een taak voor
begrijpend lezen.
Deze oriëntatie gaat vooraf aan het beantwoorden van de vragen van de
tekst en kan bestaan uit:

- het lezen van een tekst
- het bepalen van het onderwerp van de tekst
- het door de leerling laten verwoorden van de strekking van de tekst

Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
het begrijpend lezen aandacht heeft besteed aan zo'n oriëntatiefase.
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39. Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan de volgende
inhoudelijke aspecten met betrekking tot begrijpend lezen:
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- het begrijpen van de letterlijke tekst 1 2 3 4 5 6

- het begrijpen van de betekenis die niet
letterlijk in de tekst is terug te vin-
den 	 (het zogenaamd tussen de regels door
kunnen lezen) 1 2 3 4 5

- het beoordelen van de tekstinhoud 2 3 4 5 6

40. Leerkrachten kunnen met de leerlingen de gemaakte opdrachten uit de be-
grijpend leeslessen bespreken, b.v. hebben de leerlingen de letterlijke
betekenis van de tekst en de bedoeling van de schrijver begrepen?

Omcirkel het getal, dat het beste aangeeft, hoe vaak u bij een groot deel
van uw leerlingen dit leerjaar aandacht heeft geschonken aan het nabespre-
ken van de begrijpend leeslessen:
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41. 	 Omcirkel het getal dat het beste aangeeft,
een groot aantal van uw leerlingen bij het
geschonken aan:

hoe vaak u dit leerjaar
technisch lezen aandacht
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- het foutloos lezen van de tekst 2 	 3 	 4 5 6

- het gebruik van leestekens 1 2 	 3 	 4 5 6

- het opvoeren van het leestempo 1 2 	 3 	 4 5 6

- de oriéntatie op de bladzijde, b.v. bij-
wijzen en het overslaan van regels tekst 1 2 	 3 	 4 5 6
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Vraag over het spellingonderwijs in uw eindgroep

42. Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij een
groot aantal van uw leerlingen in het spellingonderwijs aandacht heeft be-
steed aan:
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- het inprenten van moeilijke woorden
zoals dreumesen, kieviten of hyacint 1 2 3 4 5 6

- woorden die voorkomen op woordfrequen-
tielijsten 	 (b.v. woordfrequentielijsten
uit de Praxis reeks) 1 2 3 4 5 6

- het benadrukken van analogieèn tussen
woorden, b.v. bakken-zakken 1 2 3 4 5 6

- het leren en leren toepassen van spel-
lingregels met uitzonderingen, b.v.
de verbindings-s: spellingfout en
stationschef 1 2 3 4 5 6

- het leren en leren toepassen van spel-
lingregels zonder uitzonderingen: b.v.
brief-brieven 1 2 3 4 5 6

- het vervoegen van werkwoorden 1 2 3 4 5 6

- speciale spellingproblemen, b.v. au/ou,
ei/ij, 	 ie/i 1 2 3 4 5 6

- meervoudsvormen 1 2 3 4 5 6

- afbreken van woorden aan het einde
van de regel 1 2 3 4 5 6
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Vragen over het grammatica/taalbeschouwingsonderwijs in uw eindgroep

43. Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen in het grammatica/taalbeschouwings-
onderwijs aandacht heeft besteed aan:
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- de betekenis van woorden, b.v. 	 syno-
niemen, tegenstellingen, spreekwoorden
of het verschil tussen letterlijke en
figuurlijke betekenis 2 3 4 5 6

- de functie van taaluitingen in ver-
schillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele ge-
sprekken, het gebruik van aanspreek-
vormen 1 2 3 4 5 6

- de formele structuur van taal, b.v.
het benoemen van zinsdelen of het
benoemen van woordsoorten 1 2 3 4 5 6
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Vragen over het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding

44. Hieronder treft u enkele uitspraken aan die in meer of mindere mate van
toepassing kunnen zijn op het onderwijskundig leiderschap van uw school-
leider.
'J kunt uw mening kenbaar maken door het antwoordalternatief te omcirkelen
dat van toepassing is op uw schoolleider(s).
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a. De schoolleider geeft leerkrachten het
gevoel, dat hun werk belangrijk is

b. De schoolleider spoort leerkrachten
aan tot aandacht voor het verhogen
van de leerprestaties

c. De schoolleider geeft leerkrachten het
gevoel, dat zij een belangrijke bij-
drage kunnen leveren aan het verbeteren
van de leerresultaten van de leerlingen

d. De schoolleider doet aktief mee aan de
keuze van nieuwe onderwijsmethoden

e. De schoolleider zorgt ervoor dat team-
vergaderingen waardevolle onderwijs-
kundige bijeenkomsten zijn

f. De schoolleider toont waardering voor
leerkrachten die hun werk goed doen

g. De schoolleider zorgt voor een op
leren gericht schoolklimaat

h. De schoolleider begeleidt en onder-
steunt leerkrachten bij het verbeteren
van de leerprestaties

i. De schoolleider brengt ons in contact
met nieuwe ideeën en benaderingen
die de leerlingprestaties kunnen
verbeteren

j. De schoolleider geeft hoge prioriteit
aan onderwijsmethoden die tot een
verbetering van de leerresultaten van
alle leerlingen kunnen leiden



27 	 (237)

(vervolg vraag 44)
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k. De schoolleider benadrukt het regel-
matig peilen van leerlingprestaties 1 2 3 4 5

1. De schoolleidér legt een sterke nadruk
op dé leerlingprestaties bij taal en
rekenen

m. De schoolleider informeert ons over
nieuwe onderwijsmethoden en instructie-
materialen

n. De schoolleider toont belangstelling
voor wat er in mijn klas gebeurt

o. De schoolleider bespreekt tijdig de
problemen die kunnen optreden bij de
uitvoering van het werk op school

p. De schoolleider gaat in de klassen
kijken

q. Leerkrachten kunnen bij de school-
leider terecht als ze problemen van
leerlingen willen bespreken

r. De schoolleider geeft leerkrachten
advies over de manier waarop de pres-
taties van zwakke leerlingen kunnen
worden verbeterd
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Op dit blad kunt u vragen noteren, die u in de vragenlijst hebt gemist.
Ook kunt u hier uw commentaar ten aanzien van de vragenlijst vermelden.

Wij willen u hartelijk danken voor de door u genomen moeite.
Wilt u de vragenlijst retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop?
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