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Inleiding
Van scholen in Friesland die het vak Fries op school onderwijzen, wordt ook vereist om de ontwikkeling van de leerlingen 
op alle taalvaardigheidsdomeinen te volgen. Voor leesvaardigheid en taalkennis/taalverzorging biedt de methode vaak 
handvatten om deze vaardigheden in beeld te brengen. De meer productieve vaardigheden als mondelinge en schrif-
telijke taalvaardigheden zijn echter moeilijker te meten. Omdat leerkrachten geen instrument hebben om de ontwikke-
ling van leerlingen op deze vaardigheden in beeld te brengen, beperkt hun feedback op de mondelinge en schriftelijke 
taalproductie van kinderen zich vaak tot meer algemene opmerkingen op basis van intuïties, die gebaseerd zijn op hun 
ervaring (wat mag je op een bepaald moment verwachten?) en op hun ideeën over waar bijvoorbeeld een goede presen-
tatie aan moet voldoen. Deze problematiek speelt niet alleen bij het vak Fries, ook de productieve Nederlandse taalvaar-
digheden blijken voor veel leerkrachten lastig in beeld te brengen. Om leerkrachten te ondersteunen bij het volgen van 
de Nederlandse mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling van hun leerlingen is in een eerder project van het Lectoraat 
Taalgebruik & Leren van de NHL Hogeschool en het voormalige Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie van de 
Rijksuniversiteit Groningen een reeks instrumenten ontwikkeld om de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Ne-
derlands van kinderen in de middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs op een reeks genres te volgen (Berenst, 
Faasse, Linthorst & Pulles 2013). Deze instrumenten zijn inmiddels via workshops en scholingsdagen onder de aandacht 
gebracht bij verschillende basisschoolleerkrachten en door hen met veel enthousiasme ontvangen. 

De instrumenten bleken goed bruikbaar in de praktijk en daarom zijn deze instrumenten en de manier waarop ze ontwik-
keld zijn uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van een observatie-instrument voor het vak Fries. In de jaren 2011-
2013 zijn er elf observatie-instrumenten ontwikkeld voor de Nederlandstalige schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid 
voor de midden- en bovenbouw van de basisschool. Deze instrumenten zijn gekoppeld aan de referentieniveaus van het 
Referentiekader Taal (Meijerink 2009). In de jaren 2014 – 2016 zijn deze instrumenten aangepast zodat ze ingezet kunnen 
worden bij het volgen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Fries. Ook zijn er op basis van Friestalig 
mondeling en schriftelijk taalgebruik nieuwe instrumenten ontwikkeld voor de onderbouw van het basisonderwijs en 
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Waar mogelijk is bij Friese instrumenten een relatie gelegd tussen de 
te observeren kenmerken en de beheersingsniveaus zoals die beschreven zijn in het referinsjeramt Frysk (Meestringa & 
Oosterloo 2016).
In dit artikel bespreken we allereerst de theoretische achtergronden bij de keuze voor observatie-instrumenten voor het 
volgen van de ontwikkeling van leerlingen in hun mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid, daarna gaan we in op 
de gehanteerde ontwikkelmethode en vervolgens wordt het instrument beschreven.

Theoretische achtergrond
Vanuit de sociaal-culturele leertheorie kunnen we de ontwikkeling van taalvaardigheden bezien als het leren (toepas-
sen) van bepaalde handelingen in een specifieke sociaal-culturele context. Het leren vindt altijd plaats in interactie met 
anderen en met de sociale omgeving (o.a. Vygotsky 1978, Wells 1999, Walsweer 2015). In deze lijn zien we de ontwikke-
ling van taalvaardigheid dan ook als contextafhankelijk: het taalverwerven en ontwikkelen van taalvaardigheden is nauw 
verbonden aan de sociale context waarin de taalactiviteiten plaatsvinden, kinderen doen verschillende ervaringen op in 
verschillende sociale contexten en leren zo het taalgebruik dat daarbij hoort. En als we dan kinderen willen volgen in hun 
ontwikkeling, betekent dat bijvoorbeeld voor schrijfvaardigheid dat we de ontwikkeling daarvan ook in de verschillende 
sociale contexten waarin geschreven wordt, moeten bekijken.

Taalgebruik (in een sociale context) heeft een bepaald doel, bijvoorbeeld overtuigen of informatie verstrekken, dat 
bereikt kan worden door het taalgebruik zodanig vorm te geven dat het gericht is het bereiken van het doel. Dat brengt 
ons bij het begrip genre en de genredidactiek (Van der Leeuw & Meestringa 2014), waarbij een genre zowel door func-
tionele (met betrekking tot het doel) als structuurkenmerken wordt gedefinieerd (Günthner & Knoblauch 1995, Hyland 
2007). In de genredidactiek wordt het begrip genre vooral toegepast op schriftelijke teksten: “een doelgericht, gefaseerd 
en sociaal proces, dat onder andere via teksten tot uiting wordt gebracht” (Van der Leeuw & Meestringa 2014, p. 15).  
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Een tekst wordt daarbij gezien als een uiting van de schrijver, die met de tekst een bepaald sociaal doel wil bereiken en 
daarvoor gebruikmaakt van specifieke kenmerken op het gebied van taalgebruik en structuur om dat doel te bereiken. 
Een sociaal doel kan dan bijvoorbeeld zijn om te vertellen hoe te handelen, en daarvoor schrijf je een instructieve tekst, 
zoals een recept of een spelinstructie, of in het geval van mondelinge taalvaardigheid geef je een mondelinge instructie. 
In de genredidactiek staat de ontwikkeling van genrekennis centraal en wanneer die ontwikkeling gevolgd wordt, zal ook 
op genreniveau gekeken moeten worden naar hoe leerlingen zich daarin ontwikkelen en dat betreft zowel schriftelijke als 
mondelinge genres. Het houden van een mondeling betoog is (deels) een andere vaardigheid dan het houden van een 
boekbespreking, omdat het nu eenmaal andere genres met andere specifieke kenmerken zijn.
Een tweede reden om per genre te werken, is eigenlijk psychometrisch van aard: het blijkt dat je niet over ‘schrijfvaardig-
heid’ (en dus ook niet over ‘mondelinge vaardigheid’) in het algemeen kunt spreken, omdat de vaardigheid (zoals geme-
ten in holistische of analytische beoordelingen) per genre blijkt te verschillen (Beers & Nagy 2011).

De meest voor de hand liggende methode om de ontwikkeling van kinderen wat betreft hun productieve taalgebruik 
te volgen, is observatie van dat taalgedrag zelf, in de context waarin dat taalgedrag plaatsvindt (Wilkinson & Silliman 
1990). Die observaties moeten dan betrekking hebben op de relevante eenheden van taalgebruik, die we dus als genres 
karakteriseren. Als het om beoordelingen gaat, zien we dan vaak dat er ‘holistisch’ wordt beoordeeld: de ‘kwaliteit’ van 
de gehele tekst of mondelinge taalactiviteit wordt dan in één keer getypeerd. Willen we echter leerkrachten helpen om 
adequate feedback op leerlingen te geven, dan is een beschrijvende en dus analytische manier van in beeld brengen voor 
de hand liggend. Wij spreken daarom over ‘observatie-instrumenten’ waarmee de ontwikkeling van kinderen, wat betreft 
hun concrete taalgebruik, gevolgd kan worden, en waarin zoveel mogelijk is afgezien van evaluatieve termen. Tegelijker-
tijd kan dat niet helemaal, omdat die ontwikkeling steeds ook een beoogd eindpunt heeft, namelijk dat wat volwassen en 
geschoolde taalgebruikers doen. Dat wordt zichtbaar in de ontwikkelingslijnen die met de afzonderlijke observatiecatego-
rieën zijn verbonden.
Observatie is een methode die in het onderwijs met name in de onderbouw (kleutergroepen) gebruikelijk is, en dan voor-
al voor mondelinge taalvaardigheid. Voor de midden- en bovenbouw hebben Gijsel & Van Druenen (2011) wel een reeks 
observatie-instrumenten ontwikkeld, maar die zijn algemeen van aard en richten zich dus niet op specifieke genres. Voor 
schrijfvaardigheid zijn geen observatie-instrumenten voorhanden; Cito biedt toetsen voor schrijven, maar die meten niet 
vaardigheid om teksten (van een bepaald genre) te schrijven, maar slechts enkele deelvaardigheden, zoals de vaardigheid 
om grammaticaal correcte zinnen te herkennen in meerkeuzetoetsen (www.cito.nl). Om de schrijfontwikkeling van leerlin-
gen goed in kaart te kunnen brengen, zou je verschillende keren in het onderwijstraject van leerlingen moeten kijken naar 
relevante typen (genres) teksten die ze zelf schrijven. Dat is dus ook de achtergrond van de observatie-instrumenten die 
we de laatste jaren ontwikkeld hebben. 

Om tot goede en bruikbare observatie-instrumenten te komen is bij het ontwerpen gebruik gemaakt van de Prominent 
Feature Analysis (PFA) (Graves, Swain & Morse 2011). Deze analyse is erop gericht dat professionals (i.c. leerkrachten) sys-
tematisch in kaart brengen welke kenmerken opvallend zijn (in positieve of in negatieve zin) in de uitvoering van bepaalde 
taaltaken, die genre-gebonden zijn. Oorspronkelijk is de methodiek ontwikkeld voor het ontwikkelen van een observatie-/
beoordelingsinstrument voor schriftelijke teksten, wij hebben die werkwijze ook aangepast voor de ontwikkeling van 
observatie-instrumenten voor mondelinge genres. De analyses worden met name uitgevoerd door leraren die bekend 
zijn met het onderwijsniveau van de leerlingen, onder begeleiding van onderzoekers, waarbij ze in eerste instantie heel 
intuïtief te werk gaan en in bijvoorbeeld leerlingteksten een reeks opvallende kenmerken vaststellen, in positieve en in 
negatieve zin. Vervolgens worden al die kenmerken verzameld en gezamenlijk besproken om tot een gedeelde reeks van 
kenmerken te komen die er bij de observaties blijken toe te doen. Swain, Graves Morse & Patterson (2012) stelden vast 
dat de kenmerken uit een zo tot stand gekomen gezamenlijke lijst, die uit één groep docenten afkomstig was, ook door 
een andere groep docenten werden genoemd.

De werkwijze van Prominant Feature Analysis geeft de mogelijkheid om kenmerken van een schrijfproduct te beschrijven 
op een continuüm van kwaliteit (Swain, Graves, Morse & Patterson 2012), en daarmee van de ontwikkeling van kinderen 
in de beheersing van een bepaald genre. Swain e.a. concludeerden dat leraren die met de PFA werken zeer goed in staat 
zijn om relevante genrekenmerken te destilleren, daarmee is de methode ook geschikt om in te zetten voor de ontwikke-
ling van een observatie-instrument dat ook de intuïties van andere leerkrachten recht doet en hen dus kan helpen om een 
goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van hun leerlingen binnen het genre in kwestie.

Methode: Ontwikkeling van een instrument
De methode van onderzoek die benut werd voor de ontwikkeling van het instrumentarium, is die van het ontwikkelings-
onderzoek (Educational Design Research) (Collins & Joseph 2004, Plomp & Nieveen 2007). Dat is een cyclisch onder-
zoeksproces, waarbij een verwachting ten aanzien van een werkwijze of instrument wordt uitgeprobeerd in de praktijk en 
op basis van de bevindingen ten aanzien van het functioneren van die werkwijze of het instrument steeds wordt bijge-
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steld. In dit project betrof het een onderzoek naar de manier waarop de mondelinge taalvaardigheden en de schrijfvaar-
digheid van leerlingen adequaat in beeld konden worden gebracht. Deze werkwijze is beproefd in het voorgaande onder-
zoekstraject waarin een elftal observatie-instrumenten is ontwikkeld voor het Nederlands in de midden- en bovenbouw 
van het basisonderwijs (Berenst, Faasse, Linthorst & Pulles, 2013; Linthorst, Pulles & Faasse, 2013). In dit project ging het 
om vier rondes waarin telkens door een groep van 12 leerkrachten en 4 onderzoekers drie observatie-instrumenten wer-
den ontwikkeld, twee voor mondelinge genres (een monologisch genre en één dialogisch genre) en een schriftelijk genre. 
Aan het eind van iedere ronde werden de werkwijze en de opbrengsten geëvalueerd, en werd de opzet voor de volgende 
ronde op basis van evaluatie desgewenst aangepast. Iedere onderzoeksronde bestond uit de volgende fasen: (1) vaststel-
len genre en taken op basis van het Referentiekader Taal (Meijerink e.a. 2009); (2) uitvoering taken; (3) Prominent Fea-
ture Analysis; (4) vaststellen voorlopig instrumentarium; (5) uittesten voorlopig instrumentarium; (6) vaststellen definitief 
instrumentarium. Deze rondes werden telkens voor drie instrumenten tegelijkertijd uitgevoerd, twee mondelinge en een 
schriftelijke. De definitieve instrumenten zijn vervolgens getoetst op bruikbaarheid en betrouwbaarheid (per item) aan de 
hand van nieuwe proefafnames door de groep leerkrachten. Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek toen dat er veelal 
een ruim voldoende mate van overeenstemming was tussen de observatoren (>.80).

De instrumenten die in dit voorafgaande project zijn ontwikkeld, vormden de basis voor de ontwikkeling van de instru-
menten voor het Fries. In het kader van het project Evaluaasjesteem Frysk (www.grip.frl) moest de reeks echter uitgebreid 
worden naar de onderbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In dit ontwikkeltraject 
is gebruik gemaakt van een verkorte cyclus, omdat er voortgebouwd kon worden op het eerdere onderzoekstraject en 
omdat er minder tijd beschikbaar was voor deelnemende leraren.
Omdat het instrumentarium uitgaat van genres, en die genres in het Nederlands en Fries overeenkomen, konden de 
reeds ontwikkelde instrumenten vertaald worden en gekoppeld worden aan het referinsjeramt Frysk. Voor het voortgezet 
onderwijs is vervolgens voortgebouwd op een selectie van die instrumenten. In overleg zijn er 8 genres gekozen die in 
het voortgezet onderwijs Fries relevant zijn, die vervolgens zijn aangepast – met gebruikmaking van de PFA-methode – 
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Omdat het observatie-instrumentarium onderdeel is van een groter geheel van evaluatie-instrumenten voor taalvaardig-
heid Fries, moest het ook gekoppeld worden aan het Referinsjeramt Frysk (Meestringa & Oosterloo, 2015), zoals de 
instrumenten voor het Nederlands ook gekoppeld waren aan het Referentiekader Taal. Waar de Nederlandse instrumen-
ten echter gekoppeld konden worden op genrekenmerk (waar van toepassing), was dit bij het Friese referentiekader 
niet mogelijk. Dit heeft te maken met de iets andere opzet van het referinsjeramt Frysk, waar zowel moedertaalsprekers 
als tweede-taalleerders van het Fries in een ontwikkelingsschaal worden gezet. Daarom is gekozen om voor het Fries de 
koppeling te leggen op genreniveau, daar waar de genres ook beschreven worden in het Friese referentiekader. Op basis 
van de beschrijvingen in het referinsjeramt is telkens aangeven, waar een bepaald genre terug te vinden is in het rrF (zie 
bijlage 1). Daarbij is gebruik gemaakt van de beschrijvingen in het rrF; in enkele gevallen (b.v. het interview, het monde-
linge overleg, de discussie) zijn genres in het RRF expliciet toegeschreven aan een bepaald niveau. De observaties op de 
afzonderlijke items konden niet goed gekoppeld worden aan het rrF, omdat dit veelal niet op het niveau van de taakuit-
voering is verbijzonderd, zoals dat wel het geval is in het Referentiekader Taal, maar bovendien zou dat betekend hebben 
dat (Friestalige) kleuters voor sommige aspecten al op het C1-niveau zouden scoren (b.v. in Neifertelling “fertelt libben’’ / 
‘’ferhaal wurdt floeiend ferteld”).   

De ontwikkelgroepen
Voor zowel onderbouw basisonderwijs als onderbouw voortgezet onderwijs zijn leraren geworven. Voor het basisonder-
wijs betrof dat kleuterleerkrachten en een leerkracht in groep 3, die allen onderwijs Fries geven in hun groepen. Voor 
de onderbouw voortgezet onderwijs zijn docenten Fries geworven. De ontwikkelgroepen bestonden dan ook steeds uit 
zowel leraren als onderzoekers, waarbij de onderzoekers de taak hadden om het proces te structureren.
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Tabel 1: Ontwikkelgroep Fryske instrumenten

Aantal deelnemers Ontwikkelde instrumenten Aangepaste instrumenten

Onderbouw PO 8 4 n.v.t.

Onderbouw VO 7 2 8

Opbrengsten: Beschrijving van het instrumentarium
Er ligt nu een observatie-instrumentarium voor het volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijf-
vaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Met dit instrumentarium kunnen 
leraren hun leerlingen volgen op weg naar de ‘complete’ beheersing van een genre, in een meertalige situatie waar Fries 
en Nederlands (en eventueel Engels) naast elkaar gebruikt worden in het onderwijs.
Het observatie-instrumentarium is een uitwerking van de domeinen petear (gesprekken), sprekken (spreken) en skriuwen 
(schrijven), zoals die beschreven staan in het referinsjeramt Frysk (rrF).  
Het gaat met name om specifieke genres die met elkaar (bijna) alle functies/doelen van de betreffende domeinen dekken 
en die gekoppeld zijn aan niveau A1, A2, B1 of B2 uit het rrF.

Ieder instrument bevat uiteindelijk een aantal kenmerken die van belang zijn voor het specifieke genre, en een aantal 
algemene taalgebruikskenmerken. De kenmerken zijn telkens op een lijn gezet, met aan de linkerkant van de lijn een 
omschrijving van wat te zien/horen is als dit kenmerk (nog) niet goed uitgevoerd wordt en aan de rechterkant de omschrij-
ving hoe een positieve realisatie van het kenmerk eruitziet. In het midden van de lijn staat dan een ‘tussenomschrijving’. 
Door deze lijnschaal is het mogelijk om bij herhaald gebruik van het instrument de ontwikkeling van de leerling op het 
kenmerk en dus op de verschillende genres door de jaren heen te volgen (voorbeelden van het instrumentarium in bijlage 
2). Doordat het observatie-instrument gedigitaliseerd is, kan die die ontwikkeling voor zowel leraar als leerling inzichtelijk 
gemaakt worden. Zo kan het zijn, dat een leerling bij bijvoorbeeld het houden van een (mondelinge) boekbespreking de 
klas wél aanraadt om het boek te lezen, maar dit nog niet duidelijk beargumenteert. De leerkracht markeert dan bij de 
betreffende genrekenmerken redelijk links op de lijnschaal. Tegelijkertijd kan dezelfde leerling bij de ‘algemene taalge-
bruiksvaardigheden’ steeds aan de rechterkant scoren. Wanneer deze leerling na een jaar weer de opdracht krijgt een 
boekbespreking te houden kan hij/zij in een voorgesprek erop gewezen worden om duidelijk uit leggen waarom de klas-
genoten het boek wel of niet zouden moeten lezen. Bij deze tweede observatieronde hoeven de algemene taalgebruiks-
vaardigheden ook niet weer ingevuld te worden, omdat deze immers al beheerst worden.

Het is de bedoeling dat scholen die met het instrumentarium gaan werken teambreed afspraken maken over de manier 
waarop ze dit gaan doen, zo kan een team ervoor kiezen om bijvoorbeeld te beginnen om in groep 5 en groep 7 het 
genre mondelinge presentatie in te zetten en in groep 6 en 8 het genre schriftelijke recensie en daar later andere genres 
aan toe te voegen. Een school hoeft dus niet meteen alle instrumenten in alle groepen in te zetten maar kan daarin (wel-
overwogen) keuzes maken. Deze keuzes zullen alles te maken hebben met taalbeleid en visie van de school.Het geza-
menlijk met het team bespreken van leerlingproducten aan de hand van de observatie-instrumenten zal ook deel moeten 
uitmaken van de afspraken binnen een school, omdat daarmee de ook de eigen deskundigheid van leerkrachten op het 
gebied van genres en het observeren van de ontwikkeling van taalgebruik versterkt wordt.
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Tabel 2: Overzicht ontwikkelde observatie-instrumenten

Mondeling Schriftelijk

PO Onderbouw (Frysk) Spreken:
• Navertelling
 
Gesprekken:
• Fantasiespel
• Mondeling overleg

• Schriftelijke taalontwikkeling

PO Middenbouw/Bovenbouw (NL, Frysk) Spreken:
• Presentatie
• Betoog
• Instructie
• Boekbespreking
 
Gesprekken:
• Interview 
• Discussie
• Overleg

• Verslag
• Brief met verzoek
• Instructie
• Recensie

VO Onderbouw (Frysk) Spreken:
• Presentatie
• Betoog
• Boekbespreking
 
Gesprekken:
• Interview
• Discussie
• Overleg 

• Verslag
• Recensie
• Nieuwsbericht
• Betoog

Discussie en afsluiting
Het in beeld brengen en volgen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Fries is ingewikkeld en tijdro-
vend wanneer leerkrachten niet beschikken over een gedegen en goed bruikbaar hulpmiddel. Met dit observatie-instru-
mentarium wordt het voor leerkrachten eenvoudiger om op een eenduidige manier de voortgang van hun leerlingen in 
beeld te brengen. Met het instrument kunnen leerkrachten zich een beeld vormen van de ontwikkeling van leerlingen op 
verschillende relevante aspecten van presenteren, gesprekken voeren en schrijven, in relatie tot het referinsjeramt Frysk 
(Meestringa en Oosterloo, 2015).
Het observatie-instrument is ontwikkeld vanuit de genre-didactiek en maakt het mogelijk dat de taalontwikkeling van 
kinderen op algemene en genre-specifieke taalgebruikskenmerken in beeld kan worden gebracht. Het Referinsjeramt 
Frysk is gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen en is ontwikkeld om een algemeen 
taalvaardigheidsniveau aan te kunnen geven in het Fries. In het referinsjeramt worden wel genres genoemd, maar deze 
zijn opgenomen in dezelfde schaal als de algemene taalvaardigheidsschaal voor een bepaald niveau. Er worden geen 
ontwikkelingskenmerken voor de specifieke genres gegeven en daarom bleek het erg lastig om het observatie-instrument 
te koppelen aan het referinsjeramt Frysk. 
Genredidactiek is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de taaldidactiek. Dit instrument sluit nauw aan bij die didactiek 
omdat de observatie-instrumenten zoals eerder uitgelegd per genre zijn ontwikkeld. Dit betekent eveneens dat het 
instrument goed bruikbaar is in meertalige situaties en/ of op de Trijetalige skoalle. Immers: in zowel het Fries als het 
Nederlands (het Engels en andere talen die in de klas gesproken worden) kunnen brieven geschreven worden, verslagen 
gemaakt, boekbesprekingen gehouden, discussies gevoerd, enzovoort. Omdat de instrumenten genre-specifiek zijn, kun-
nen ze in principe bij verschillende talen worden ingezet, wat in het kader van meertalig onderwijs van groot belang is om 
recht te doen aan de ontwikkeling van leerlingen in alle relevante talen.
Naar we in de eerste fase van het ontwikkelonderzoek rondom deze observatie-instrumenten al vaststelden, bevordert 
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het ontwikkelen en gebruik maken van het instrument de onderzoekende houding van leerkrachten, maar neemt ook de 
deskundigheid op het gebied van taalontwikkeling en genredidactiek bij hen toe. Leerkrachten beschikken meestal over 
gedegen kennis over de traditioneel meetbare aspecten van ‘taal’ zoals technisch en begrijpend lezen of spelling. Maar 
kennis over de ontwikkeling op de productieve taalgebruiksgenres en de kenmerken die een rol spelen in die verschil-
lende genres, is vaak geringer. Als gevolg van het vaak benoemde backwash-effect, betekent dit vaak dat taalonderwijs 
op school vooral uit onderwijs in lezen en spelling bestaat, en dat het onderwijs in de productieve genres er betrekkelijk 
bekaaid afkomt. Bovendien kan dat een effect zijn van een gebrek aan kennis van de verschillende genre-kenmerken, 
waardoor het lastig is leerlingen passend onderwijs aan te bieden op de productieve taalvaardigheden en hen van goede, 
ontwikkelingsgerichte feedback te voorzien. 

Dit observatie-instrumentarium kan leerkrachten in dat opzicht helpen. Bovendien stelt het hen instaat om onderzoek 
doen in hun eigen praktijk naar kenmerken van taalgebruik van leerlingen binnen een bepaald genre, en naar de ontwik-
keling op die kenmerken, door de instrumenten op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen in te 
zetten. Daarmee krijgen leerkrachten meer kennis van de ontwikkeling in de verschillende productieve taalgebruiksgenres 
en kunnen zij hun didactisch handelen beter afstemmen op de niveaus van de verschillende leerlingen. Met deze kennis 
kunnen zij gerichte keuzes maken in de manier waarop zij hun taalonderwijs vorm willen geven en de taalontwikkeling van 
kinderen willen stimuleren. In een taalbeleidsplan kunnen de keuzes voor het volgen van bepaalde taalgebruiksgenres 
beschreven worden. Het is zelfs denkbaar dat ze (in het eigen team) het instrumentarium uitbreiden met een instrument 
voor een (productief) genre dat men nog mist. 

Overigens is het voor leerkrachten die geen ervaring hebben in het ontwikkelen en het gebruik van dergelijke instrumen-
ten, beslist noodzakelijk dat er met het instrumentarium teambreed geoefend wordt, bij voorkeur onder leiding van een 
onderzoeker/ontwikkelaar, zodat teamleden gezamenlijk kennis construeren ten aanzien van de manier waarop bepaalde 
kenmerken zich in het productieve taalgebruik binnen een genre manifesteren. Observeren is een moeilijke vaardigheid 
en het vereist oefening en uitwisseling met mede-leerkrachten om tot een gezamenlijk gedragen interpretatie te komen 
van het niveau van een leerling op een bepaald moment. 

Alles wat hierboven is gezegd over het bevorderen van de onderzoekende houding van de leerkracht en het toenemen 
van zijn of haar inhoudelijke deskundigheid, waardoor leerkrachten bewuster bezig zijn met de productieve mondelinge 
en schriftelijke taalvaardigheden, geldt in principe ook voor leerlingen wanneer de leerkracht hen met behulp van het in-
strument naar hun eigen teksten of video-opnames van mondelinge taalactiviteiten laat kijken. Het kan leerlingen helpen 
gericht te reflecteren en meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun eigen mondelinge of schriftelijke taalvaardigheid 
en het geven van inhoudelijke feedback aan elkaar. Voor wat betreft het ontwikkelen van observatie-instrumenten voor 
leerlingen, hebben we echter nog een slag te maken. Een dergelijk zelfevaluatie-instrumentarium zou in een nieuw traject 
– samen met scholen – ontwikkeld moeten worden. Van belang is om daarbij ook meertaligheid te betrekken, en het 
instrumentarium ook voor leerlingen in te zetten voor zowel Nederlands als Fries, en mogelijk ook Engels.

In de ontwikkelfase van de instrumenten zijn zoals eerder beschreven, de intuïties van leerkrachten het uitgangspunt 
geweest; die zijn vervolgens uitvoerig besproken en uitgeprobeerd in relatie tot het doel van het genre. Die bespreking 
heeft dan geresulteerd in de concrete instrumenten. De validiteit van het instrument is daarmee gegarandeerd. In de 
eerste fase van het onderzoek zijn de ontwikkelde observatie-instrumenten ook per observatie-categorie op hun be-
trouwbaarheid onderzocht (zie Linthorst, Pulles & Faasse 2013) en zijn enkele observatie-categorieën die in dat opzicht 
twijfelachtig waren, alsnog geëlimineerd. Hoewel we op basis van de betrouwbaarheidsonderzoeken van de eerste reeks 
instrumenten voor het Nederlands er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
de nieuwe instrumenten ook goed zal zijn, zal ook voor de nieuwe ontwikkelde instrumenten de stap van de betrouw-
baarheidsmeting nog gezet worden. Net zoals dat bij de Observatie-instrumenten voor de genres in het Nederlands is 
gebeurd, zullen op basis van die betrouwbaarheidsbepalingen mogelijkerwijs enkele items sneuvelen of alsnog worden 
bijgesteld.   
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het instrumentarium een open karakter heeft: het is niet beslist noodza-
kelijk dat alle observatie-instrumenten gebruikt worden, en het kan worden aangevuld met instrumenten voor andere 
taalgebruiksgenres. De school bepaalt zelf dus zelf welk instrument men in welk leerjaar wil gebruiken en eventueel op wil 
nemen in een taalportfolio. Ook zou een team op basis van eigen observationeel onderzoek en in overleg met het lecto-
raat Taalgebruik & Leren, kunnen besluiten bepaalde kenmerken toe te voegen of weg te laten zodat het instrument nog 
beter aansluit bij het gegeven taalonderwijs op een bepaalde school. Omdat het gehele instrumentarium digitaal beschik-
baar is, zouden aanpassingen dan vrij eenvoudig te realiseren zijn.
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Bijlage 1
 

Overzicht koppeling instrumenten met rrF-niveau’s 

Domein Genre (rrF-niveau)

PO Onderbouw Mondelinge taalvaardigheden • Navertelling
• Fantasiespel 
• Mondeling overleg

• nvt
• A2
• B1

Schriftelijke taalvaardigheden • Schriftelijke taalontwikkeling • nvt

PO Midden-/bovenbouw Mondelinge taalvaardigheden • Presentatie
• Betoog
• Instructie
• Boekbespreking
• Interview 
• Discussie
• Overleg

• B1
• B1
• A2
• B1
• B1
• B1
• B1

Schriftelijke taalvaardigheden • Brief met verzoek
• Instructie
• Recensie
• Verslag

• B1
• B1
• B1
• B1

VO Onderbouw Mondelinge taalvaardigheden • Presentatie
• Betoog
• Boekbespreking
• Interview
• Discussie
• Overleg 

• B1
• B1
• B1
• B1
• B1
• B1

Schriftelijke taalvaardigheden • Verslag
• Recensie
• Nieuwsbericht
• Betoog

• B1
• B1
• nvt
• B1
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Bijlage 2 
Twee voorbeelden:
Mondelinge taalvaardigheid onderbouw basisonderwijs en schriftelijke taalvaardigheid onderbouw voortgezet onderwijs

Mûnlinge taalfeardigens ûnderbou Frysk

OBSERVEARJEN FAN

Fantasijespul
Domein: yn petear

Tekstfoarm: dialooch/polylooch (ynformeel petear)
Funksje/doel: beskriuwe/ferklearje/ynstruearje

Nivo rrF: A2

Observaasjelist foar it fantasijespul
Namme learling:     Memmetaal:                                                         Datum:
Groep:      Underwerp fan it spul:
Boartet mei: 

SJENRE-SKAAIMERKEN

(1)

Boartet yn stilte       Brûkt sa no en dan taal yn it spul   Brûkt in soad taal yn it spul

(2) 

Réagearret net (                  Réagearret sa no en   Réagearret (ferbaal en
ferbaal of non-ferbaal)                       dan op de oar    non-ferbaal) op de oar
op de oar 

 
(3) 

Stelt gjin fragen oan                Stelt sa no en dan   Stelt regelmjittich
de oar                   fragen oan de oar   fragen aan de oar

(4)

Hat gjin dúdlike rol in it   Hat in rol, mar beneamt dy rol net  Hat in rol en beneamt
spul            mar beneamt dy rol net   dy rol (eksplisyt)

(5) 

Past taalgebrûk net          Past taalgebrûk in bytsje   Past taalgebrûk oan oan rol(len) 
oan     oan rol(len) oan    rol(len) oan
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(6) 

Bringt gjin nije             Bringt sa no en dan nije  Bringt regelmjittich nije 
eleminten yn it spul              eleminten yn it spul  eleminten yn it spul
 
  
(7)

Spilet net yn op nije                Spilet in bytje yn op  Spilet regelmjittich
eleminten                    nije eleminten   yn op nije eleminten
    

ALGEMIENE SKAAIMERKEN

(1)

De learling is net              De learling is soms net    De learling is goed te ferstean
goed te ferstean                 goed te ferstean
 
(2)

Brûkt regelmjittich              *Brûkt sa no en dan   Brûkt oerweegjend geef Frys
Nederlânske             Nederlânske wurden/
wurden of sinnen                  ynterferinsjes

* byg. sleutel i.p.v. kaai, ‘Ik gean nei bêd’ yn plak fan ‘ik gean op bêd’

(3) Wikselt fan taal by wikseling fan rol
o Ja
o Nee
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Skriftlike taalfeardigens /ûnderbou fû Frysk

Observearjen fan
Nijsberjocht

Domein: skriuwen
Tekstfoarm: nijsberjocht

Funksje/doel: 
Nivo rrF: 

Observaasje-ynstrumint  
Namme:…………………………………………………………………   Datum: ……………………..     ……………………….
 

SJENRE-SKAAIMERKEN  
 
(1) 
Gjin kop        Kop befettet oerstallige wurden  Kop is koart en krêftich

 (2)
Kop dekt de lading net      Kop dekt foar in part de lading  Kop dekt de lading

(3) 
Gjin lead    Lead befettet net de folsleine  Lead befettet de kearn (wa, wat, 
                 kearn fan berjocht    wêr,wannear, hoe, wêrom)

(4) 
Tekst befettet feiten,           Tekst befettet feiten en   Tekst befettet allinne feiten
mieningen en persoanlike          mieningen
erfaringen

  
(5)
De wichstichste ynformaasje stiet      De wichtichste ynformaasje  De wichtichste ynformaasje
net yn de earste alinea     stiet foar in part yn de earste   stiet yn de earste ainea
             alinea
    
(6) 
Der ûntbrekt wêzentlike ynformaasje   De ynformaasje is foar in part   De ynformaasje is folslein
            folslein  

(7) 
Yn it nijsberjocht stiet in soad     Yn it nijsberjocht stiet sa no en  Yn it nijsberjocht stiet  
relevante ynformaasje         dan irrelevante ynformaasje     irrelevante ynformaasje
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Algemiene TAALGEBRUKSSKAAIMERKEN
 

(1) 
Taalgebrûk past net by doel        Taalgebrûk past min of mear by  Taalgebrûk past by doel
en ûntfanger      doel en ûntfanger   en ûntfanger

(2) 
Der binne gjin alinea’s sichtber               Hjir en dêr binne alinea’s   It ferslach is dúdlik yndield yn
yn de tekst           sichtber      alinea’s
   
  
(3) 
Ferbiningen tusken sinnen en        Ferbiningen tusken sinnen   Ferbiningen tusken sinnen en
enalinea’s binne hielendal net         alinea’s binne soms korrekt  alinea’s binne korrekt markearre
markearre troch sinjaalwurden of      markearre troch sinjaalwurden   troch sinjaalwurden en
ferwiiswurden     en ferwiiswurden    ferwiiswurden
 

(4) 
In protte sinnen binne grammatikaal          De sinnen binne soms   De sinnen binne grammatikaal 
net korrekt (byg. Ynterferinsjes*,           grammatikaal net korrekt    korrekt
omdraaien wurkwurdsfoarmen)

(5) 
Der binne in protte     Der binne soms    De stavering is korrekt
staveringsflaters    staveringsflaters 

(6) 
Der is gjin ynterpunksje yn de tekst      Der is ynterpunksje oanwêzich,   De ynterpunksje is korrekt
              mar dy is faak net korrekt 
             tapast 

(7)
Der wurde in soad Hollânske wurden brûkt It taalgebrûk is oerweagjend Frysk  It taalgebrûk 
           is geef Frysk

• Byg. Sleutel yn plak fan kaai, ‘ik gean nei bêd’ yn plak fan ‘Ik gean op bêd’
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