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MANAGEMENTSAMENVATTING
UWV Venlo wil samen met Stichting Lezen & Schrijven zijn klanten vaker screenen op hun
taalvaardigheid. Hiervoor hebben ze de verschillende screeningsinstrumenten samen met de Stichting
Lezen & Schrijven (L&S) bestudeerd en zijn ze tot de conclusie gekomen dat de Taalverkenners het
beste aansloten op de werksituatie. De Taalverkenner kan in de praktijk gebruikt worden om
een indicatie te krijgen van het taalniveau van mensen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de
respondent daadwerkelijk laaggeletterd is, maar de Taalverkenner kan al in maximaal zes minuten een
indicatie geven over de leesvaardigheid van de klant. Omdat de teksten van de bestaande
Taalverkenners niet helemaal aansloten bij het werk van het UWV, hebben L&S en UWV Venlo samen
de Taalverkenner UWV ontwikkeld (zie Bijlage 1). De leestekst en de vragen van Taalverkenner UWV
gaan over het aanvragen van een WW-uitkering. Om zeker te zijn dat met de Taalverkenner UWV
inderdaad de leesvaardigheid op een betrouwbare en valide manier gemeten wordt, moet deze
gevalideerd worden. Daarom heeft L&S het lectoraat Management van Cultuurverandering (MvC) van
de HvA gevraagd om een validatieonderzoek voor de Taalverkenner UWV uit te voeren. De huidige
Taalverkenner UWV richt zich op een belangrijke andere groep: de klanten van het UWV bij wie mogelijk
laaggeletterdheid een rol speelt bij het niet (meer) hebben van een baan. Het doel van de Taalverkenner
UWV was om een meetinstrument te ontwikkelen dat in maximaal zes minuten kan worden ingevuld.
Om de Taalverkenner UWV te valideren, zijn bij 169 deelnemers (50 HvA-studenten, 106 cursisten van
Taalscholen en 10 klanten van het UWV) vragenlijsten afgenomen met hierin de Taalverkenner UWV
en twee schaduwinstrumenten (Woordenschattoets en verkorte papieren versie van Taalmeter 1F). Uit
de analyses blijkt dat de Taalverkenner UWV een betrouwbaar instrument is (Cronbach’s α = .856). De
validiteit bleek uit de sterke samenhang met de Woordenschattoets en de Taalmeter 1F (de
zogenaamde convergente validiteit). Voor het bepalen van de validiteit zijn ook de resultaten van de
HvA-studenten met die van de taalcursisten met en zonder diploma vergeleken. Zoals verwacht
maakten de HvA-studenten de Taalverkenner UWV gemiddeld het best, gevolgd door de taalcursisten
met diploma, die op hun beurt weer meer vragen goed hadden dan de taalcursisten zonder diploma.
Hieruit blijkt de zogenaamde known-group validiteit.
De cesuur voor een voldoende score op de Taalverkenner UWV is bepaald op ≥ 4 (waarbij een score
van 4 ook aanleiding kan geven tot een nader onderzoek naar de geletterdheid van een klant). Dit
instrument is dus goed bruikbaar om een indicatie te krijgen van de leesvaardigheid van klanten van
het UWV of in andere situaties waarin men binnen zes minuten de leesvaardigheid wil kunnen meten.
Door de snelheid van de Taalverkenner UWV kan het dienst doen in allerlei verschillende
maatschappelijke situaties. Voordeel van de Taalvekenner UWV is dat hij op papier te maken is en
daardoor niet afhankelijk is van internet of de beschikbaarheid van computers. Verschillende bedrijven
die te maken hebben met het UWV maar ook werkgevers, nutsbedrijven, banken, belastingdiensten en
politieorganisaties kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan het vinden van mensen die
onvoldoende leesvaardig zijn en opgenomen kunnen worden in een traject van verder meten.
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1.

INLEIDING

Aanleiding

UWV Venlo wil zijn klanten vaker screenen op hun taalvaardigheid. Hiervoor hebben ze de verschillende
screeningsinstrumenten samen met Stichting Lezen & Schrijven (L&S) bestudeerd en zijn ze tot de
conclusie gekomen dat de Taalverkenners het beste aansloten op de werksituatie. Het instrument
Taalverkenner kan in de praktijk gebruikt worden om een indicatie te krijgen van het leesniveau van
mensen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de respondent daadwerkelijk laaggeletterd is, maar de
Taalverkenner kan al in maximaal zes minuten een indicatie geven over de leesvaardigheid van de
persoon in kwestie. De Taalverkenner is gemaakt voor Nederlandssprekenden. Allochtone mensen die
redelijk begrijpelijk Nederlands spreken, kunnen de Taalverkenner ook maken. Omdat de teksten van
de bestaande Taalverkenners niet helemaal aansloten bij het werk van het UWV, hebben L&S en UWV
Venlo samen de Taalverkenner UWV ontwikkeld. De leestekst en de vragen van Taalverkenner UWV
gaan over het aanvragen van een WW-uitkering (zie bijlage 1). Om zeker te zijn dat met de
Taalverkenner UWV inderdaad de leesvaardigheid op een betrouwbare en valide manier gemeten
wordt, moet deze gevalideerd worden. Daarom heeft L&S het lectoraat Management van
Cultuurverandering (MvC) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gevraagd om een
validatieonderzoek voor de Taalverkenner UWV uit te voeren. Het MvC heeft eerder de Taalverkenner
Paspoort en de Taalverkenner Zorg gevalideerd.

Context

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2016) blijkt dat er 2,5 miljoen laaggeletterden in
Nederland zijn. Geletterdheid is een fundamentele voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt, zelfredzaamheid van burgers en sociale cohesie. Geletterdheid kan gedefinieerd worden
als het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie om te functioneren in de maatschappij, om
eigen doelen te bereiken en om eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen (Houtkoop et al., 2012).
Op basis hiervan kan de definitie van laaggeletterdheid als volgt omschreven worden: laaggeletterden
zijn volwassenen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale
vaardigheden. Voor taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn er verschillende niveau-indelingen. De
taalniveaus zijn onderverdeeld in niveaus voor mensen die Nederlands als eerste taal (moedertaal)
hebben (NT1) en niveaus voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2). Er wordt van
laaggeletterdheid gesproken als het taal of rekenniveau <2F is (NT1). Voor NT-2-ers is vanaf <B1
sprake is van laaggeletterdheid.
Laaggeletterdheid heeft grote consequenties voor de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.
Hoewel 57% van de laaggeletterden betaald werk verricht (Buisman et al., 2013), doen zij dit wel in
beroepen met een lagere beroepsstatus dan niet-laaggeletterden (Christoffels et al., 2016). Daar komt
nog bij de toekomstvooruitzichten van laaggeletterden niet gunstig zijn. De technologische
veranderingen zorgen voor een vervanging van productie- en kantoorwerkzaamheden op laag
middelbaar niveau (UVW, 2015). Dit heeft invloed op de werkende laaggeletterden. Zij kunnen vaak
minder makkelijk meekomen met de technologische veranderingen.

Doelstelling

Een effectieve aanpak van laaggeletterdheid vraagt om eenvoudig inzetbare meetinstrumenten die in
korte tijd een indicatie kunnen geven of iemand (taal)scholing nodig heeft om vooruit te kunnen komen.
Bij het ontstaan van een eenvoudig meetinstrument worden de toepassingsmogelijkheden verruimd.
In Nederland zijn er verschillende instrumenten om inzicht te krijgen in het niveau van de verschillende
basisvaardigheden. Met de Taalmeter 1F kan men, binnen 12 minuten, een indicatie krijgen van het
leesniveau van mensen. De Taalmeter 1F kan gebruikt worden voor mensen met maximaal een mbo-2
niveau. Met de Taalmeter 2F kan men, binnen 15 minuten, een indicatie krijgen van het taalniveau. De
Taalmeter 2F is ontwikkeld voor mensen die maximaal een mbo-3 of mbo-4 niveau hebben. De
Digimeter richt zich op digitale vaardigheden. Verder zijn in de afgelopen jaren door het MvC de
Taalverkenner Paspoort en Taalverkenner Zorg ontwikkeld en gevalideerd om binnen korte tijd een
indicatie te krijgen van het leesvaardigheidsniveau. Deze eerdere taalverkenners waren respectievelijk
gericht op algemene overheidscommunicatie (bijvoorbeeld in het gemeentehuis) en op de zorg. De
5
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huidige Taalverkenner UWV richt zich op een belangrijke andere groep: de klanten van het UWV bij wie
mogelijk laaggeletterdheid een rol speelt bij het niet (meer) hebben van een baan. Het doel van de
Taalverkenner UWV was om een meetinstrument te ontwikkelen dat in maximaal zes minuten kan
worden ingevuld. In tegenstelling tot de Taalmeter 1F kan de Taalverkenner UWV op papier afgenomen
worden. Door de snelheid van het instrument kan het dienst doen in allerlei verschillende
maatschappelijke situaties. Verschillende bedrijven die te maken hebben met het UWV maar ook
werkgevers, nutsbedrijven, banken, belastingdiensten en politieorganisaties kunnen dan een bijdrage
leveren aan het vinden van mensen die onvoldoende leesvaardig zijn en opgenomen kunnen worden
in een traject van verder meten.

Opbouw rapport

Dit rapport bestaat in totaal uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 2 licht de begrippen validiteit en
betrouwbaarheid toe die een centrale rol spelen bij het valideren van de Taalverkenner UWV . Hoofdstuk
3 gaat in op de methode van het onderzoek en in hoofdstuk 4 komen de resultaten van het onderzoek
aan de orde. In hoofdstuk 5 is de conclusie van het onderzoek beschreven.
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2.

KWALITEITSEISEN VAN MEETINSTRUMENTEN

Bij de ontwikkeling van een meetinstrument dient er rekening te worden gehouden met belangrijke
wetenschappelijke criteria. Onderzoeken met een meetinstrument zijn gebaseerd op waarnemingen in
de empirie. De kwaliteit van de resultaten en de conclusies hangt daardoor sterk af van de vraag hoe
goed de waarnemingen zijn. Het is hierbij belangrijk dat de waarnemingen het construct goed dekken.
Daarbij kunnen twee vragen worden gesteld. De eerste vraag is of de waarneming betrouwbaar is en
de tweede vraag is of de waarneming valide is (Hart, Boeije en Hox, 2009). Betrouwbaarheid en validiteit
zijn de belangrijkste criteria van wetenschappelijk onderzoek.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid gaat over de vraag of de waarneming herhaalbaar is. De betrouwbaarheid van
onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid en consistentie waarmee variabelen worden
gemeten. Des te nauwkeuriger en consistenter het onderzoek is, des te zekerder kan de onderzoeker
ervan zijn dat zijn onderzoeksbevindingen niet toevallig zijn en herhaald kunnen worden in volgende
metingen. De nauwkeurigheid heeft betrekking op het meetinstrument en hoe precies er per item wordt
gemeten. Het heeft bijvoorbeeld te maken met eenduidige formuleringen waardoor alle deelnemers de
vraag op dezelfde manier interpreteren. Consistentie heeft betrekking op de samenhang tussen de
items (Van Thiel, 2010).
Validiteit
Validiteit gaat over de vraag of de waarneming de werkelijkheid dekt. Het gaat hier om de mate waarin
het meetinstrument meet wat het beoogt te meten. In de methodologische literatuur worden tal van
vormen van validiteit onderscheiden. In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op constructvaliditeit
en vervolgens op twee andere vormen van validiteit: convergente validiteit, en known-group-validiteit.
Constructvaliditeit betreft de mate waarin de empirische verschijnselen zoals gemeten, de theoretische
begrippen of constructen dekken. Constructvaliditeit is de moeilijkste vorm van validiteit en ingewikkeld
om direct te onderzoeken (Hart, Boeije en Hox, 2009). De betrouwbaarheidsanalyse, factoranalyse en
andere vormen van validiteit bieden mogelijkheden om vast te stellen of de gemeten items het
theoretische construct dekken.
Convergente validiteit betreft de samenhang tussen de resultaten van twee meetinstrumenten die
beiden hetzelfde beogen te meten (Cronbach & Meehl, 1955). Wanneer twee verschillende
instrumenten die beogen hetzelfde te meten inderdaad een sterke samenhang vertonen, wijst dat op
convergente validiteit: beide instrumenten meten dan hetzelfde begrip (Hart, Boeije en Hox, 2009).
Known-group validiteit gaat over het vermogen van een meetinstrument om te discrimineren tussen
onderscheidende subgroepen met verschillende karakteristieken van een populatie (Hattie & Cooksey,
1984). Het gaat om karakteristieken waarvan het aannemelijk is dat verschillen hierin samenhangen
met de score op het instrument dat men wil valideren. Zo mag van een valide instrument om temperatuur
te meten verwacht worden dat deze op de Noordpool lagere waarden aangeeft dan op dezelfde tijd in
Afrika. Op dezelfde manier kan voor een vragenlijst bepaald worden van welke subgroepen hogere of
lagere waarden verwacht mogen worden.
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3.

METHODE

Ontwikkeling van de Taalverkenner UWV

De leestekst en de vragen van de Taalverkenner UWV zijn ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven
en UWV Venlo. Hierbij is gekozen voor een tekst die herkenbaar is voor klanten van het UWV. De tekst
en de vragen (zie bijlage 1) hebben betrekking op de situatie waarin een klant een WW-uitkering
aanvraagt bij het UWV. De tekst is geschreven op niveau 1F van de Standaard en Eindtermen VE
(CINOP, 2013). Voor dit validatieonderzoek is een vragenlijst van negen vragen ontwikkeld met de
bedoeling deze in dit validatieonderzoek terug te brengen tot zes vragen. Voor de vragen geldt dat voor
een oplopende moeilijkheidsgraad gekozen is. De eerste drie vragen van de toets zijn op
Instroomniveau gesteld, vraag vier tot en met vraag zes op niveau 1F en vraag zes tot en met vraag
negen op niveau 2F. Doordat er drie vragen per taalniveau waren, was het mogelijk om in het
validatieonderzoek per taalniveau de twee items te kiezen die samen de beste schaal van zes items
vormden. Om te voorkomen dat er volgorde effecten zouden zijn (als deelnemers moeite hadden met
de vragenlijst, zouden zij mogelijk vaker de vragen aan het begin van de vragenlijst invullen), zijn er zes
versies van de vragenlijst gemaakt (versie A, B, C, D, E of F). In iedere versie waren de drie vragen per
taalniveau in een andere volgorde gesteld. Op deze manier konden volgorde-effecten uitgesloten
worden. De negen vragen die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn voorafgaand aan het huidige
validatieonderzoek getoetst bij geletterden en laaggeletterden en zo nodig aangepast.
Bij de eerdere validatie van Taalverkenner Paspoort en de Taalverkenner Zorg bestond in het
validatieonderzoek geen tijdslimiet voor de deelnemers. Wel kwam in de pilotfase van dit onderzoek
naar voren dat geletterde deelnemers de test binnen drie minuten konden invullen. In dit
validatieonderzoek kregen deelnemers acht minuten de tijd voor de negen vragen. Deze tijd is gekozen
om zo goed mogelijk de praktijk te reflecteren waarin UWV-klanten maximaal zes minuten de tijd krijgen
om de uiteindelijke zes vragen uit de vragenlijst te beantwoorden. Voor deze limiet is gekozen omdat
het niet kunnen invullen van de vragen binnen deze tijd ook een indicatie is voor laaggeletterdheid.

Validiteit

De Taalverkenner UWV zal worden ingezet als screeningsinstrument om een indicatie te krijgen van
het taalniveau van respondenten. Taalniveau is een breed begrip. Belangrijk is om het te meten
construct af te bakenen en na te gaan in hoeverre dit construct door de Taalverkenner UWV gedekt
wordt. De Taalverkenner UWV kent twee gedeelten. Het eerste gedeelte bestaat uit een instructieve
leesttekst. Deze leestekst bevat informatie over de procedure rondom de aanvraag van het UWV. Het
tweede gedeelte bestaat uit vragen over de tekst. De tekst voor de Taalverkenner UWV is aangeleverd
door het UWV. Deze is hertaald op niveau 1F. Dit betekent dat de tekst zo is opgesteld dat mensen met
een elementaire woordenschat deze kunnen lezen. Het gaat om een korte tekst over een bekend
onderwerp waarbij geen afleidende informatie aanwezig is. De opdracht voor de respondenten is om
één stukje informatie te vinden nodig voor een juiste beantwoording van de vraag.
In de Standaard en Eindtermen VE zijn de vaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden
opgenomen (CINOP, 2013). Voor de ontwikkeling van de Taalverkenner UWV is het subdomein ‘lezen
van zakelijke teksten’ van de Standaarden en Eindtermen VE als uitgangspunt genomen. De
Taalverkenner UWV richt zich dus alleen op leesvaardigheden (begrijpend lezen) en in het bijzonder
het lezen van zakelijke teksten. Dit is een smallere visie op geletterdheid die niet, zoals in de bredere
visie, ook schrijven, rekenen en digitale vaardigheden onder geletterdheid schaart (CINOP, 2013;
Buisman en Houtkoop, 2014).

Instrumenten convergente validiteit

Om de convergente validiteit van de Taalverkenner UWV te bepalen, is er gekozen voor twee
schaduwinstrumenten: 1) een selectie van één opdracht met vier vragen uit de Taalmeter 1F (de
Taalmeter 1F bestaat normaal uit 4 opdrachten; Moeken, Andring, & Kuiken., 2014), en 2) een
woordenschattoets (Hacquebord, Alberts, & Andringa, 2011). De lengte van de validatie-instrumenten
komt ongeveer overeen met de lengte van de Taalverkenner UWV. Deze instrumenten zijn eerder
gebruikt voor de validatie van de Taalverkenner Paspoort en de Taalverkenner Zorg.
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Taalmeter 1F (selectie): de leesopdracht uit de Taalmeter 1F heeft een vergelijkbare opzet als de
Taalverkenner UWV met een korte leestekst gevolgd door vier vragen over een tekst. Het is een
verhalende tekst met vier gesloten vragen over de hoofdpersoon die met ja of nee te beantwoorden zijn.
De betrouwbaarheid van de verkorte Taalmeter 1F was bescheiden, mede door het geringe aantal items
(Cronbach’s α = .47). Deze toets is om deze reden alleen exploratief gebruikt.
Woordenschattoets: woordenschat is essentieel voor begrijpend en technisch lezen en de leesmotivatie
bij jong en oud. Woordenschat is bovendien de belangrijkste factor voor tekstbegrip en een betrouwbare
voorspeller van leesvaardigheid en ook andere taalvaardigheden (Hacquebord, 2006). Daarnaast is het
in een relatief kort tijdsbestek goed te meten. De originele Woordenschattoets bestaat uit 60 vragen
over de betekenis van woorden en loopt op in complexiteit (Hacquebord et al., 2011). Aansluitend op
het ingeschatte moeilijkheidsniveau van de Taalverkenner UWV hebben we ervoor gekozen om de
eerste tien items van de woordenschattest te gebruiken als schaduwinstrument. De toetswoorden zijn
telkens in een eenvoudige zin geplaatst (bijvoorbeeld in een zin bestaande uit enkele woorden).
Respondenten moesten het juiste antwoord kiezen uit vier mogelijkheden of een laatste
keuzemogelijkheid ‘ik weet het echt niet’. Van de overige vier keuzemogelijkheden was er één met een
juiste betekenis en waren de andere drie onjuist (bijvoorbeeld: Raar – Ons buurmeisje is een raar kind.
Antwoord: Slim / Vreemd / Onaardig / Leuk / Ik weet het echt niet). Een totaalscore werd berekend op
basis van het aantal goede antwoorden. De betrouwbaarheid van de woordenschattoets was goed
(Cronbach’s α = .87). Met deze schaduwtest kan dus een goed beeld van de convergente validiteit
gekregen worden.

Steekproef en known-group validiteit

De onderzoekspopulatie bestond uit 169 deelnemers 1. Om de known-group validiteit te bepalen is het
belangrijk om variatie te hebben in groepen waarvan verwacht mag worden dat ze test goed of juist
minder goed zullen maken. Om deze reden zijn de meeste Taalverkenners UWV afgenomen op
taalscholen (waar het taalniveau naar verwachting laag was) en bij studenten van de Hogeschool van
Amsterdam (waar het taalniveau naar verwachting hoog was). Uiteindelijk is de Taalverkenner UWV bij
50 bij tweedejaars HvA-studenten, en bij 109 cursisten van taalscholen afgenomen. Daarnaast zijn er
10 Taalverkenners UWV bij het UWV in Venlo afgenomen. Zie Tabel 1 voor de spreiding in sekse,
leeftijd van de deelnemers en van de taalniveaus (geen diploma, diploma op A2-niveau of diploma op
B1 niveau) 2 van de 109 taalschoolcursisten die deelnamen aan het onderzoek. Binnen de rest van dit
rapport zullen de verschillen in taalniveau, de niveau-aanduidingen uit het Raamwerk NT2 gebruikt
worden (ondanks dat de NT1 en NT2 niveaus niet direct te vergelijken zijn). Dit om de vergelijking zo
eenduidig mogelijk te houden.
De steekproefgrootte van 169 maakte het mogelijk verbanden van middelmatige grootte (r = .30; zie
Cohen, 1988) statistisch significant aan te tonen met een power van .95 bij het conventionele
kansniveau van α= .05. Dit betekent dat als er een middelmatig verband bestaat tussen de
Taalverkenner UWV en de Woordenschattoets (en de Taalmeter 1F), dit in 95% van de gevallen ook
gevonden zou worden in dit onderzoek.

1

In totaal zijn 172 deelnemers aan de Taalverkenner UWV begonnen. Drie van hen zijn echter aan het begin van het onderzoek
gestopt omdat de vragen voor hen te moeilijk waren. Zij zijn niet in de analyses opgenomen.
2 Voor Nederlandstaligen worden de Standaarden en eindtermen ve (Instroom, 1F, 2F) gebruikt. Voor anderstaligen bestaat het
Raamwerk NT2 (A1, A2, B1, B2, C1, C2). De Standaarden en eindtermen ve en het Raamwerk NT2 worden vaak door elkaar
gebruikt. Ze lijken sterk op elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Het verschil heeft onder meer te maken met het woordenschatniveau
en de kennis van Nederlandse situaties (op beiden scoren Nederlandstaligen meestal hoger dan anderstaligen). Binnen deze
analyse hebben we ondanks dat we de NT1 en NT2 niveaus niet direct vergelijken gebruik gemaakt van de niveau-aanduidingen
van het Raamwerk NT2.
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Tabel 1 Kenmerken deelnemers onderzoek
Variabele
Geslacht (n=168)
Leeftijdsklasse (n=167)

Taalniveau Cursisten (n=108)

Categorie
Man
Vrouw
15-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-55 jaar
55-65 jaar
Geen diploma
A2 diploma
B1 diploma

Percentage
46,4 %
53,6 %
35,3 %
21,0 %
23,3 %
11,4 %
5,4%
60,2%
38,0%
1,9%

Procedure van afname

Voorafgaand aan de afname, kregen de deelnemers een toestemmingsformulier voorgelegd (zie bijlage
3). Hierin stond uitgelegd met wie de uitkomsten van het onderzoek gedeeld konden worden en hoe
hun anonimiteit gewaarborgd werd. Door dit formulier te ondertekenen gingen zij akkoord gingen met
hun deelname aan het onderzoek. Hierna volgende de vragenlijst met persoonsgegevens.
Deelnemers hebben in groepen van minimaal tien en maximaal 50 de vragenlijsten ingevuld op de
locatie van de groepen waar ze zijn afgenomen. Bij groepen van 25 of groter waren twee onderzoekers
aanwezig om eventuele vragen te kunnen beantwoorden bij het invullen van de persoonsgegevens. Bij
de taalscholen heeft ook steeds een docent hierbij geholpen. Voor het invullen van de Taalverkenner
UWV en de schaduwtaaltests (Taalmeter en Woordenschattoets) is expliciet geen hulp gegeven bij het
invullen aangezien het niet begrijpen van de vraag of de leestekst onderdeel uitmaakte van wat de toets
beoogde te meten. De onderzoekers zijn in chronologische volgorde als volgt te werk gegaan:
-

-

-

-

-

De onderzoeker legde eerst het onderzoek mondeling uit en vroeg definitief om akkoord voor
deelname door de deelnemers het toestemmingsformulier te laten ondertekenen. Hierna kregen
de deelnemers de vragenlijst met de Taalverkenner UWV, de Taalmeter en Woordenschattoets
(met de Taalverkenner UWV in versie A, B, C, D, E of F, met verschillende volgorde van de
vragen per taalniveau).
De onderzoeker nam vervolgens met de deelnemers de vragenlijst met persoonlijke gegevens
door (onder andere leeftijd, opleiding en land van herkomst). De onderzoeker controleerde of
iedereen de vragen goed begreep en hielp als dit nodig was.
Hierna nam de onderzoeker de Taalverkenner UWV af. De deelnemers kregen de instructies
gelijktijdig. De deelnemers werd verteld dat zij de leestekst over het aanvragen van een WWuitkering moesten gebruiken voor het beantwoorden van de vragen van de Taalverkenner UWV,
en niet een mogelijke eigen ervaring omtrent het aanvragen van een WW-uitkering. Zij kregen
maximaal acht minuten 3 om de Taalverkenner UWV in te vullen (de onderzoeker gaf aan
wanneer de tijd verstreken is).
De deelnemers kregen de instructie om na het afronden van de Taalverkenner UWV te wachten
totdat de acht minuten voorbij waren.
Hierna kregen de deelnemers uitleg over de Taalmeter. Voor de Taalmeter kregen zij vijf
minuten de tijd. Opnieuw werd hen gevraagd te wachten totdat de vijf minuten verstreken waren,
voordat zij verder gingen.
Tot slot kregen de deelnemers de instructies voor de Woordenschattoets. Voor deze tien vragen
kregen zij wederom maximaal acht minuten. Zodra zij klaar waren, of na het verstrijken van de
acht minuten, leverden zij de vragenlijst in bij de onderzoeker.

3
Deelnemers krijgen uiteindelijk, als de Taalverkenner UWV gevalideerd is en in gebruik is genomen, zes minuten de tijd voor het
invullen hiervan. Deze gevalideerde Taalverkenner bevat dan 6 vragen. Omdat voor dit validatie-onderzoek drie vragen extra door
de deelnemers beantwoord moeten worden (de Taalverkenner UWV bestaat nu nog uit 9 vragen), kregen de deelnemers twee
minuten extra de tijd.
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4.

RESULTATEN TESTFASE

In de volgende paragraaf komen de resultaten van het onderzoek aan bod. Er zal worden ingegaan op
de betrouwbaarheid, de onderliggende factoorstructuur, de bepaling van de cesuur, de validiteit en het
voorspellend vermogen van de Taalverkenner UWV.
Betrouwbaarheid van de Taalverkenner UWV
Voor de validatiefase is een Taalverkenner UWV met negen items ontwikkeld. Via een
betrouwbaarheidsanalyse is er gekeken naar de interne consistentie van de schaal. Dit heeft betrekking
op de mate waarin de items die hetzelfde construct moeten meten ook vergelijkbare scores opleveren.
Interne consistentie (homogeniteit) is een belangrijk aspect van de betrouwbaarheid van een schaal. Dit
wordt uitgedrukt in een homogeniteitscoëfficiënt alpha (Cronbach’s α). Daarnaast is er gekeken naar de
kwaliteit van de schaal. Er is nagegaan welke items wel en welke items niet voldoen. Voor de definitieve
versie van de Taalverkenner UWV zijn zes items geselecteerd die de hoogste Cronbach’s α lieten zien,
met als voorwaarde dat van ieder taalniveau (Instroomniveau, 1F en 2F) twee items bewaard bleven.
Bij deze zes items liet de Taalverkenner UWV een hoge interne consistentie zien (Cronbach’s α = .856)
wat wijst op een hoge betrouwbaarheid van de schaal. Een exploratieve principale componentenanalyse liet één principale component zien met een substantiële eigenvalue van 3.51; de andere
eigenvalues zijn kleiner dan 1. Dit betekent dat de items hetzelfde construct meten, namelijk
leesvaardigheid. De factorladingen van de items lagen tussen .59 en .85 met een gemiddelde van .76.
Met andere woorden, de items van de Taalverkenner UWV bleken intern consistent te zijn en hetzelfde
construct te meten. Samen vormen zij een betrouwbare schaal 4. De uiteindelijke vragenlijst die dit heeft
opgeleverd en het antwoordmodel zijn te vinden in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2.

Figuur 1. Scree Plot Principale Componenten Analyse van zes items
Cesuur
Om de cesuur te bepalen tussen onvoldoende leesvaardig en voldoende leesvaardig is gekeken naar
de gemiddelde scores op de Taalverkenner UWV door drie verschillende subgroepen binnen de
onderzoekspopulatie. Deze drie subgroepen zijn: taalcursisten op taalscholen die nog geen diploma
gehaald hebben, taalcursisten die een A2 diploma behaald hebben en tot slot taalcursisten die een B1
diploma gehaald hebben samen met tweedejaarsstudenten van de Hogeschool van Amsterdam. De
4

Uit de analyses met de verschillende versies van de Taalverkenner UWV, bleek dat de volgorde van de vragen geen belangrijke
invloed had op de betrouwbaarheidsanalyses .
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tien deelnemers van het UWV zijn voor de zuiverheid buiten beschouwing gelaten; het was op voorhand
minder duidelijk bij welke groep zij ingedeeld zouden moeten worden.
Zoals verwacht was de gemiddelde score van de subgroep taalcursisten zonder diploma laag. Deze
kwam uit op 1,91. Dus gemiddeld hadden taalcursisten bijna twee vragen goed van de Taalverkenner
UWV. Van de 53 taalcursisten zonder diploma hadden de meesten nul (14 taalcursisten) of een vraag
goed (ook 14 taalcursisten; zie Figuur 2). Meer dan 50% had maximaal een vraag goed en daarna nam
het aantal taalcursisten met meer goede antwoorden snel af.
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Figuur 2. Verdeling scores Taalverkenner UWV taalcursisten zonder diploma
De gemiddelde score voor de subgroep taalcursisten met een A2-diploma is 3,19. Deze deelpopulatie
bestaat uit 37 deelnemers. Vanaf de score 4 vragen goed neemt de frequentie voor deze subgroep af
(zie Figuur 3). Ongeveer 60% van deze groep heeft maximaal drie vragen goed.
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Figuur 3. Verdeling scores Taalverkenner UWV taalcursisten met A2-diploma
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De gemiddelde score voor de subgroep HvA-studenten (en twee deelnemers met B1 diploma) is 5,81.
De deelpopulatie bestaat uit 52 deelnemers. Veruit de meesten van hen (43) hadden alle zes de vragen
goed (zie Figuur 4). Dit betekent dat de HvA-studenten serieus aan de Taalverkenner UWV gewerkt
hebben en dat de toets door geletterden gemakkelijk foutloos te maken is.
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Figuur 4. Verdeling scores Taalverkenner UWV HvA-studenten en B1-diploma
De gemiddelde score voor de totale groep van 169 deelnemers is 3,55. Hiervan had 48,5 % 0-3 vragen
goed, 51,5% had vier of meer antwoorden goed (zie Figuur 5). Er is een duidelijke piek te zien van het
aantal deelnemers dat alle vragen goed had. Deze piek is bijna volledig toe schrijven aan de HvAstudenten. De andere aantallen antwoorden goed kwamen ongeveer overeen en schommelden rond
de 20 deelnemers.
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Figuur 5. Verdeling scores totale groep Taalverkenner UWV
Op basis van de bovenstaande frequentie-analyse is gekozen voor een cesuur van ≥4 voor een
voldoende Taalverkenner UWV-score. De tekst van de Taalverkenner UWV voldoet aan kenmerken
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van teksten op 1F-niveau. Het voldoende scoren van de Taalverkenner UWV, dus ≥4, is een indicatie
van een leesniveau van tenminste 1F. Mensen die 4 goed scoren, kunnen wellicht matige
leesvaardigheden hebben en kunnen ook nader onderzoek geadviseerd worden. Het onvoldoende
scoren op de Taalverkenner UWV, <4, is een indicatie van een leesniveau minder dan 1F. Dit bleek ook
uit de spreiding van taalcursisten met een diploma op A2-niveau (≈1F). De meeste van hen hadden
twee, drie of vier antwoorden goed. Zij zaten dus echt tussen een voldoende en onvoldoende score op
Taalverkenner UWV in, waarvan een meerderheid van 60% geen voldoende score had.
Validiteit van de Taalverkenner UWV
In de onderstaande tekst zijn de statistische analyses om de validiteit van de Taalverkenner UWV te
bepalen weergegeven. Hierbij is een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd. Dat betekent dat de kans
dat een bepaalde samenhang op toeval berust kleiner is dan 5%. In de praktijk betekent dit dat pwaarden kleiner dan 0.05 als statistisch significant worden beschouwd (er is een samenhang) en pwaarden groter dan 0.05 als statistisch niet significant (er is geen samenhang). De mate van samenhang
is weergegeven met de correlatiecoëfficiënt r. Deze geeft aan hoe sterk de samenhang is tussen twee
variabelen. De waarden kunnen variëren van -1 tot 1 waarbij hogere absolute waarden op een sterkere
samenhang duiden.
Omdat de Taalmeter en de Woordenschattoets ook de leesvaardigheid meten, was vooraf voorspeld dat
een hoge score op de Taalverkenner UWV gepaard zou gaan met een hoge score op de Taalmeter en
de Woordenschattoets en vice versa (een lage score op de Taalverkenner UWV gaat samen met een
lage score op de Taalmeter en de Woordenschattoets). De Taalverkenner UWV liet de voorspelde
positieve samenhang zien. De samenhang met de Woordenschattoets was zelfs heel sterk (r = .82, p <
.001), maar ook de samenhang met de Taalmeter was ruim voldoende (r = .57, p < .001).
Omdat van de deelnemers met een vrij grote nauwkeurigheid was in te schatten hoe geletterd zij waren
kon heel precies de known group-validiteit vastgesteld worden. Van de taalcursisten was immers
bekend of zij wel of geen diploma hadden en of zij een A2 of B1 diploma behaald hadden. En van de
HvA-studenten, die tot het tweede jaar van hun Nederlandstalige HBO-opleiding Bestuurskunde
gekomen waren, mocht verwacht worden dat zij goed geletterd waren. De analyses bevestigen de
known-group validiteit: het gemiddelde aantal antwoorden goed van de HvA-studenten samen met
taalcursisten met een B1 diploma (m = 5,80) is hoger dan dat van de taalcursisten met een A2 diploma
(m = 3,18), die op hun beurt weer meer vragen goed beantwoordden dan de taalcursisten zonder
diploma (m = 1,91). Dit overall verschil, en de onderlinge verschillen tussen de taalniveaus, zijn
statistisch significant, F(2, 142) = 104.18, p < .0015. Daarnaast liet de Taalverkenner UWV, zoals
verwacht, geen significante verschillen zien tussen mannen en vrouwen, F(1, 167) = .016 p = .900).
Diagnostische accuraatheid
Het voorspellende vermogen van een voldoende Taalverkenner UWV-score, gedefinieerd als ≥4 van
de zes items correct, in relatie tot de woordenschattoets is nader onderzocht door analyse van de
Receiver Operating Characteristic-curve (ROC). De ROC-curve (zie Figuur 6) is een grafiek waarmee
het vermogen van een test om een onderscheid te maken tussen mensen met voldoende of
onvoldoende leesvaardigheden wordt weergegeven. De ‘area under the curve’ geeft aan hoe accuraat
een test is: 1 is bijvoorbeeld een perfecte test, die alle onvoldoende leesvaardigheden kan identificeren
zonder fout-positieven (als de uitslag van een test onterecht positief is). De gedichotomiseerde
Woordenschatscore voorspelde de gedichotomiseerde Taalverkenner UWV-score met een statistisch
significante area under the curve-waarde (AUC) van .84 (p < .001). Dit betekent dat een diagnose
‘laaggeletterd’ of ‘geletterd’ met de Taalverkenner UWV ook volgens de Woordenschattoets meestal
dezelfde diagnose oplevert.

Uit de paarsgewijze Bonferroni testen kwamen ook significante verschillen naar voren tussen taalcursisten zonder diploma en met
A2 diploma enerzijds en tussen HvA-studenten en taalcursisten met A2 diploma anderzijds (alle p-waarden < .001).
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Figuur 6. ROC-curve van Taalverkenner UWV geplot tegen de Woordenschattoets (beide
gedichotomiseerd)
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5.

CONCLUSIE

De validatiestudie laat zien dat de Taalverkenner UWV een betrouwbaar en valide instrument is. De
betrouwbaarheidsanalyse liet een hoge interne consistentie zien met een homogeniteitscoëfficiënt alpha
.856. De validiteit bleek uit de convergente validiteit (samenhang met de Woordenschattoets en een
deel van de Taalmeter) en de sterke mate van known-group validiteit. De cesuur voor een voldoende
score op de Taalverkenner UWV is bepaald op ≥ 4 (waarbij een score van 4 ook aanleiding kan geven
tot een nader onderzoek naar de geletterdheid van een klant). Dit instrument is dus goed bruikbaar om
een indicatie te krijgen van de leesvaardigheid van klanten van het UWV of in andere situaties waarin
men binnen zes minuten de leesvaardigheid wil kunnen meten.
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BIJLAGE 1: TAALVERKENNER UWV
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Taalverkenner
UWV pilot

Een WW-uitkering aanvragen
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Taalverkenner UWV pilot
Wanneer kan ik een WW-uitkering aanvragen?
Stopt uw werk?
Verliest u meer dan vijf uur per week?
Krijgt u ontslag?
Dan kunt u recht hebben op een uitkering.

Wat zijn de regels?
• Bent u verzekerd tegen werkloosheid?
• Heeft u de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt?
• Bent u direct beschikbaar voor werk?
Dan heeft u recht op een uitkering.
Neemt u zelf ontslag?
Dan krijgt u meestal geen WW-uitkering.

Hoe kan ik een WW-uitkering aanvragen?
Dit kan met de computer.
Vul een formulier in op www.werk.nl.
Heeft u geen computer?
Of heeft u hulp nodig bij het invullen?
Bel dan 0900-9294 voor een afspraak met het UWV. Een
medewerker schrijft u in bij het WERKbedrijf.
Daarna krijgt u via de post een formulier.

Wat heeft u nodig?
uw DigiD;
uw laatste loonstrook;
uw laatste contract;

Let op: Vraag de uitkering op tijd aan. Minimaal twee
weken vóór uw laatste werkdag.

Ik heb een WW-uitkering. Wat moet ik doen?
Minimaal 4 keer per 4 weken solliciteren.
Deze sollicitaties kunt u doorgeven via uw werkmap op de computer. Of geef ze
af tijdens een afspraak bij het UWV.
De medewerker controleert deze.
Verandert er iets in uw situatie?
Geef dat op tijd door aan het UWV.
Dit kan met het wijzigingsformulier.

20
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Taalverkenner UWV pilot
Vragen
Lees eerst de tekst. Beantwoord dan de vragen.

1. Je hebt een WW-uitkering. Hoe vaak moet je solliciteren?

2. Wanneer krijg je meestal géén WW-uitkering?

3. Hoe kun je een WW-uitkering aanvragen? Noem twee manieren.

4. Noem twee redenen wanneer je een WW-uitkering kan aanvragen?

5. Je moet je WW-uitkering op tijd aanvragen. Wanneer moet je dat doen?

6. Er zijn regels om een WW-uitkering te krijgen. Noem er twee.
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BIJLAGE 2: ANTWOORDEN TAALVERKENNER UWV
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Per goed antwoord 1 punt. Alleen volledig goed beantwoorde vragen
leveren een punt op. Op basis van de frequentie-analyse is gekozen voor
een cesuur van ≥4 voor een voldoende Taalverkenner UWV-score.

Antwoorden:
1. Minimaal 4 x per 4 weken.
2. Als je ontslag neemt
3. Mogelijke antwoorden:
• Online./ Via de computer.
(eventueel aangevuld met: daar kun je een formulier invullen)
• Je kunt een afspraak maken met het UWV of Je krijgt een formulier via
de post. (eventueel aangevuld met: dat kun je invullen)
Nb. Het antwoord is goed als de deelnemer twee manieren noemt.
4. Mogelijke antwoorden:
• Stopt met werk
• Verlies van meer dan 5 uur per week
• Als je ontslag krijgt
Nb. Het antwoord is goed als de deelnemer twee redenen noemt.
5. Twee weken voor je laatste werkdag.
6. Mogelijke antwoorden:
• Je moet verzekerd zijn tegen werkloosheid.
• Je moet in de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt hebben.
• Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk.
Nb. Het antwoord is goed als de deelnemer twee regels noemt.

www.HvA.nl/akm
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BIJLAGE 3: TOESTEMMINGSFORMULIER
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Ik neem graag deel aan het onderzoek
Ik heb de uitleg over het onderzoek naar de Taalverkenner UWV begrepen.
Ik doe graag mee aan het onderzoek naar de Taalverkenner UWV.
Als ik tussentijds toch wil stoppen, dan kan dat.
Het onderzoek is anoniem. Mijn gegevens worden niet gedeeld met
anderen. Alleen de taalschool krijgt ze als ik hier toestemming voor geef. Dit
doe ik door mijn naam op te schrijven op het voorblad van de vragenlijst.
Naam:
Datum:
Handtekening:

Bij vragen: 06XXXXXXXX
(Krispijn Faddegon, onderzoeksleider)

www.HvA.nl/akm
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