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1 BESCHRIJVING EN TOTSTANDKOMING

1.1 Achtergronden

In het (Nederlandse) onderwijsveld bestaat al langere tijd behoefte aan een betrouwbare en 
valide curriculumonafhankelijke toets om de receptieve woordenschatomvang van tweede-
taalleerders te meten. Tot op heden bestond een dergelijke woordenschattoets voor het Ne-
derlands nog niet. In het buitenland worden als gestandaardiseerde toets voor receptieve 
woordenschatkennis verschillende toetsformatten gebruikt, waaronder de Vocabulary Size 
Test (VST; Nation & Beglar, 2007). De VST is een van de toetsen die wereldwijd het meest ge-
bruikt worden om de receptieve woordenschatomvang in het Engels te meten. Het toetsfor-
mat van deze eentalige Engelse VST is het uitgangspunt voor de constructie van de eerste 
Woordenschattoets Nederlands (WTN). 

De WTN is een curriculumonafhankelijke eentalige toets waarmee de receptieve woorden-
schatomvang in het Nederlands ingeschat kan worden. Receptieve woordenschatkennis is 
het herkennen en begrijpen van woorden, ook wel passieve woordenschat genoemd. Dit 
is de kennis die nodig is om teksten te kunnen lezen. Uit onderzoek blijkt dat woorden-
schatomvang een van de belangrijkste factoren is voor tekstbegrip (o.a. Nation, 2006; Laufer 
& Ravenhorst, 2010). Niet het gebrek aan leesstrategieën, maar onvoldoende woordkennis 
is het grootste struikelblok voor tweedetaalleerders. Om teksten zoals krantenartikelen of 
boeken te kunnen lezen en begrijpen moet je weten wat de woorden in een tekst ongeveer 
betekenen. Een tekst is pas goed begrijpelijk als 95% tot 98% van de woorden bekend is. Om 
te meten hoeveel woorden iemand ongeveer kent kan de WTN ingezet worden. 

Rianne Dolmans heeft de eentalige WTN ontwikkeld voor haar masterscriptie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, in samenwerking met studiegenoten Aurora Mazzocchi en Mari-
elle Fieret. Na een pilotafname onder 82 NT2-leerders van cursusniveaus 0 t/m B2 bleek de 
toets zeer betrouwbaar te zijn (Cronbachs’ α = .93). De toetsscores nemen zoals verwacht toe 
naarmate woordfrequentie en cursusniveau toenemen en de toets maakt goed onderscheid 
tussen hoog- en laagscoorders. In samenwerking met Uitgeverij Boom is de pilotafname uit-
gebreid, waardoor de gegevens van in totaal 120 NT2-leerders zijn geanalyseerd door een 
brede examencommissie, bestaande uit diverse experts uit het NT2-veld. 
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1.2 Verantwoording keuzes

Bij het maken van een toets moeten vele keuzes gemaakt worden. Hieronder worden enkele 
van de gemaakte keuzes beschreven.

Corpusselectie

Bij de selectie van de doelwoorden is het criterium van woordfrequentie gehanteerd. Voor 
de woordselectie van de WTN is het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) gebruikt, het eni-
ge Nederlandse corpus dat gebaseerd is op gesproken taal. Bij de selectie van doelwoorden 
voor de Engelse VST is alleen het gesproken deel van het British National Corpus (BNC) ge-
bruikt. Tweedetaalleerders komen in het dagelijks leven over het algemeen eerder en vaker 
in aanraking met gesproken dan geschreven taal. In mondeling taalgebruik komen andere 
woorden voor dan in teksten. Het is voor tweedetaalleerders nuttiger om eerst woorden 
te leren die veel voorkomen in de gesproken taal. Woorden uit een corpus van geschreven 
taal komen minder vaak voor in het dagelijks leven. Deze woorden zijn minder van belang 
in het beginstadium van het leren van een taal. De WTN meet woordkennis van de 7000 
frequentste woordfamilies. Frequente woorden komen meer voor in gesproken taal dan in 
geschreven taal. 

Woordfamilies

Na de selectie van het corpus (CGN) met bijbehorende frequentielijst is de frequentielijst 
door Mariëlle Fieret omgevormd tot een lijst met woordfamilies. Een woord kan op verschil-
lende manieren omschreven en geteld worden, namelijk als token, type of als lid van een 
lemma of woordfamilie. De teleenheid van de ‘familie van woorden’ kan op twee manieren 
gedefinieerd worden. De meest conservatieve manier is om lemma’s te tellen. Een lemma 
is een basiswoord met geïnflecteerde en gereduceerde vormen. Woorden die onder het-
zelfde lemma vallen zijn altijd van dezelfde woordsoort. Onregelmatige vormen vallen niet 
onder hetzelfde lemma. Een woordfamilie bevat naast de basisvorm, geïnflecteerde en gere-
duceerde vormen ook afleidingen (een afleiding van groen is groenachtig, een afleiding van 
diep is ondiep). Welke teleenheid gebruikt wordt in woordenschattoetsen verschilt per toets. 
Om meer te weten te komen over iemands woordenschatomvang kan volgens verschei-
dene onderzoekers het best de teleenheid van de woordfamilie gebruikt worden (Bauer & 
Nation, 1993; Beglar & Nation, 2007; Read, 2007). In recent onderzoek is aangetoond dat 
het mentale lexicon in morfologische woordfamilies georganiseerd lijkt te zijn (o.a. Baayen, 
Mulder, Dijkstra & Schreuder, 2014). Om deze redenen is er voor de WTN gekozen voor het 
meten van de woordenschatomvang aan de hand van woordfamilies. 

Bij het samenstellen van de woordfamilies zijn dezelfde criteria1 gehanteerd als de criteria 
die Nation en Beglar (2007) gehanteerd hebben voor de VST.

1  Voor een overzicht van deze criteria: zie Bauer & Nation, 1993. 
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ERK

Woordenschatomvang is niet in precieze aantallen uit te drukken, maar het meten hiervan 
geeft wel een goed beeld van het globale niveau van een leerder op het gebied van lezen, 
schrijven, luisteren en spreken. De toetsscores geven een betrouwbare indicatie van hoe-
veel woordfamilies iemand ongeveer kent. Het Europees Referentiekader (ERK; Nederlandse 
Taalunie, 2006) onderscheidt zes taalcompetentieniveaus (A1 t/m C2). Per ERK-niveau is een 
richtlijn opgesteld met het aantal lemma’s dat minimaal gekend moet worden om dat ni-
veau te behalen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek naar de relatie tussen woor-
denschat en taalvaardigheid (o.a. Hazenberg 1994; Nation, 2006):

ERK-niveau Aantal lemma’s 
A1 1000
A2 2000
B1 5000
B2 12000

Om de woordenschatomvang van de kandidaten te koppelen aan een ERK-niveau worden 
de toetsscores in woordfamilies omgerekend naar het geschatte aantal gekende lemma’s. 
De toetsscore wordt in lemma’s weergegeven, samen met het geschatte ERK-niveau van de 
kandidaat. Op deze manier kan de woordenschatomvang van de kandidaten goed vergele-
ken worden met die van andere leerders en kan gekeken worden naar de samenhang met 
leesvaardigheid. 

Itemselectie en constructie

De WTN bestaat uit 70 meerkeuzevragen met 4 antwoordopties, waarvan 1 goed antwoord 
en 3 afleiders. Per frequentieband van 1000 woordfamilies zijn 10 doelwoorden random ge-
selecteerd uit de opgestelde frequentielijst met woordfamilies. Ieder doelwoord in de toets 
representeert 100 woordfamilies: de woordfamilie van het doelwoord en 99 andere woord-
families die ongeveer gelijk zijn qua moeilijkheid en grootte. Met 70 vragen meet de WTN 
kennis van 7000 woordfamilies. De toets meet niet verder dan 7000 woordfamilies omdat 
woordfrequentie vanaf dit niveau niet veel invloed meer lijkt te hebben op de woordkennis. 
De kans dat leerders de woorden niet kennen en gaan gokken neemt toe. Dit kan leiden tot 
hogere toetsscores en daarmee tot een overschatting van de woordenschatomvang. 

De 70 doelwoorden zijn van dezelfde woordsoort als in de eentalige VST: werkwoorden, zelf-
standig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden. Het doelwoord wordt - evenals in de 
VST - aangeboden in een korte, niet-pregnante contextzin: de betekenis van het doelwoord 
kan niet worden afgeleid uit de contextzin. De woorden uit de contextzin zijn frequenter 
dan het doelwoord. Voor de constructie van de contextzinnen is het Van Dale Pocketwoor-
denboek NT2 (Verburg & Stumpel, 2006) gebruikt. 
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De antwoordopties staan in alfabetische volgorde, delen betekenis met elkaar, zijn zo kort 
mogelijk geformuleerd en bestaan zoveel mogelijk uit hoogfrequente woorden. Op deze 
manier wordt voorkomen dat de toets leesvaardigheid meet. De items zijn veelvuldig ge-
controleerd door Aurora Mazzochi, Mariëlle Fieret en verschillende taalkundigen. In eerste 
instantie zijn per frequentieband 13 items geconstrueerd. Na een data-analyse van de pilot-
afname zijn uiteindelijk de drie zwakste items per frequentieband verwijderd en de 70 best 
functionerende items geselecteerd. 

Digitale toets

Er is voor gekozen om de toets alleen digitaal aan te bieden. Ten eerste levert dit tijdwinst 
op bij de correctie, omdat de toets direct automatisch wordt nagekeken. De kandidaat krijgt 
direct zijn toetsscore te zien. Ook wordt het resultaat direct na afname verstuurd naar het 
e-mailadres van de kandidaat, en indien gewenst ook naar de docent. Ten slotte is het voor 
de geheimhouding van de toets beter als er slechts een digitale versie bestaat. Dit houdt wel 
in dat er voor klassikale afname computers of laptops beschikbaar moeten zijn. De vragen 
worden per afname in een andere volgorde aangeboden. De goede antwoorden worden 
niet gegeven, omdat het niet gaat om de kennis van de individuele doelwoorden maar om 
een globale inschatting van de woordenschatomvang. Dit zorgt ervoor dat de WTN meerde-
re keren kan worden afgenomen en daardoor als instaptoets en als voortgangstoets ingezet 
kan worden.

‘Ik weet het niet’-antwoordoptie

Evenals in de VST bevat de WTN geen ‘ik weet het niet’-antwoordoptie. Soms wordt deze op-
tie in woordenschattoetsen toegevoegd om de gokkans te verkleinen. Uit onderzoek blijkt 
echter dat het toevoegen van een ‘ik weet het niet’-antwoordoptie de gokkans wel kan ver-
kleinen, maar dat leerders hierdoor ontmoedigd worden om hun gedeeltelijke kennis te ge-
bruiken. Als leerders slechts gedeeltelijk de betekenis van een woord kennen bestaat er een 
grote kans dat de leerders het antwoord wel weten bij een meerkeuzevraag. Omdat de WTN 
bedoeld is om zoveel mogelijk kennis te laten zien is de ‘ik weet het niet’-antwoordoptie niet 
opgenomen in de toets. 

Leenwoorden en cognaten

Over het wel of niet opnemen van leenwoorden en cognaten in een woordenschattoets be-
staat discussie. In sommige woordenschattoetsen worden deze woorden niet opgenomen 
vanwege het risico op een overschatting van de leerders’ woordenschatomvang. In de WTN 
zijn leenwoorden en cognaten wel opgenomen. Het verwijderen van deze doelwoorden 
zorgt voor een vertekend beeld van de woordenschatomvang. De Nederlandse taal bestaat 
voor een aanzienlijk deel uit leenwoorden en cognaten, en deze zijn onderdeel van iemands 
woordenschat. Bij het interpreteren van de toetsscores moet in gedachten worden gehou-
den dat de scores - vanwege het meerkeuzeformat en vanwege de aanwezigheid van cog-
naten en leenwoorden - een lichte overschatting van de woordenschatomvang geven. 
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2 VERANTWOORDING

2.1 Eindtermen en inhoud

De toetsscores worden omgerekend naar het geschatte aantal gekende lemma’s zodat een 
indicatie van het ERK-niveau gegeven kan worden. Door de scores aan een ERK-niveau te 
koppelen kan het algemene niveau van een leerder beter in kaart worden gebracht en kun-
nen de scores en niveaus van verschillende leerders met elkaar vergeleken worden. 

Het lijkt erop dat woordenschatomvang op zichzelf een goede voorspeller van ERK-niveau is 
(Milton, 2011). Voor alle vaardigheden binnen het ERK (lees-, schrijf-, spreek- en luistervaar-
digheid) is woordkennis nodig. Het CEFR heeft voor woordenschat de volgende descripto-
ren per ERK-niveau opgesteld2: 

WOORDENSCHAT 

A1 Beschikt over een klein repertoire van losse woorden en zinnen over bepaalde 
concrete situaties.

A2

Beschikt over een woordenschat die toereikend is voor een routinematige, 
alledaagse uitwisseling over vertrouwde zaken en onderwerpen.

Beschikt over een woordenschat die toereikend is voor het uitdrukken van 
communicatieve basisbehoeften.

Beschikt over een woordenschat die toereikend is om zich te redden in eenvoudige 
situaties. 

 
B1

Beschikt over een woordenschat die toereikend is om, soms door middel van 
omschrijvingen, te spreken over de meeste onderwerpen uit zijn/haar dagelijks 
leven, zoals familie, hobby’s en interesses, werk, reizen en actuele gebeurtenissen.

 
B2

Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die behoren tot zijn of haar 
vakgebied en de meeste algemene kwesties. Kan formuleringen variëren om 
herhalingen te voorkomen, maar door lacunes in de woordenschat kunnen nog 
steeds aarzelingen en omschrijvingen voorkomen.

Dit zijn hele algemene omschrijvingen die niet op leesvaardigheid gespecificeerd zijn. De 
toets meet receptieve, passieve woordenschatomvang, kennis die nodig is om teksten goed 
te kunnen lezen en begrijpen. De indicatie van het ERK-niveau zegt dan ook vooral iets 
over receptieve woordenschatomvang, nodig voor tekstbegrip. Daarom wordt ook naar de 
ERK-descriptoren voor Lezen gekeken:

2  Voor een overzicht van de originele Engelse descriptoren: zie CEFR, 2001, p.112. 
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ERK LEZEN: KWALITATIEVE NIVEAUCRITERIA

LEZEN A1 A2 B1 B2

onderwerp Concrete zaken 
over vertrouwde, 
alledaagse situ-
aties. 

Alledaags, be-
kend en concreet. 

Vertrouwde, al-
ledaagse of werk 
gerelateerde on-
derwerpen. 

Alledaagse on-
derwerpen en 
onderwerpen die 
aansluiten bij het 
eigen vakgebied. 

woordgebruik 
en zinsbouw

Hoogfrequente 
woorden en kor-
te, eenvoudige 
zinnen.

Hoogfrequen-
te woorden en 
woorden bekend 
uit de eigen taal 
of behorend tot 
internationaal vo-
cabulaire. Teksten 
zijn eenvoudig en 
helder van struc-
tuur.

Eenvoudig en 
alledaags.

Er zijn geen be-
perkingen mits 
woordenboeken 
e.d. voorhanden 
zijn.

tekstindeling Visuele onder-
steuning

De indeling geeft 
visuele onder-
steuning bij het 
begrijpen van de 
tekst.

Teksten zijn goed 
gestructureerd.

Er zijn geen be-
perkingen.

tekstlengte Korte, eenvoudi-
ge teksten.

Korte teksten. Teksten kunnen 
langer zijn.

Speelt geen rol.

Met bovenstaande indicatoren kan bepaald worden welke tekstsoorten geschikt zijn om te 
lezen op een bepaald ERK-niveau. 

De toetsscores van de VST blijken hoog te correleren met de DIALANG-toetsen (Read, 2014). 

De komende tijd zal de relatie tussen de WTN en de uitslagen van de TANG-toetsen verder 
onderzocht worden. Door beide toetsen af te nemen ontstaat een zo compleet mogelijk 
beeld van het niveau van de leerder. 

 

2.2 Overzicht inhoud WTN

Totaal 70 vragen 

Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 Band 7

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

1 t/m 10 11 t/m 20 21 t/m 30 31 t/m 40 41 t/m 50 51 t/m 60 61 t/m 70



©  2 0 1 5  R i a n n e  D o l m a n s  |  B o o m  w w w. n t 2 . n l

9

BEOORDELING EN CESUUR

3.1 Beoordeling WTN

De toets wordt automatisch nagekeken. Als alle vragen zijn beantwoord krijgt de kandidaat 
de eindscore te zien. Alle vragen moeten gemaakt worden. Als de kandidaat een vraag niet 
heeft beantwoord, volgt er een melding dat deze alsnog beantwoord moet worden. Per cor-
rect antwoord krijgt de kandidaat één punt. De maximale score is dus 70 punten. 

De uitslag wordt weergegeven in een score en een niveau-indicatie. Zie hiervoor 3.2 Cesuur. 

3.2 Cesuur WTN 

Score Uitslag

1 – 10 Je kent ongeveer 100 tot 1000 woorden. U zit ongeveer op niveau A1.

11 – 20 Je kent ongeveer 1100 tot 2000 woorden. U zit ongeveer op niveau A2.

21 – 30 Je kent ongeveer 2100 tot 3000 woorden. U zit iets boven niveau A2.

31 – 40 Je kent ongeveer 3100 tot 4000 woorden. U zit bijna op niveau B1.

41 – 50 Je kent ongeveer 4100 tot 5000 woorden. U zit ongeveer op niveau B1.

51 – 60 Je kent ongeveer 5100 tot 6000 woorden. U zit iets boven niveau B1.

61 – 70 Je kent ongeveer 6100 tot 7000 woorden. U zit ongeveer op niveau B1+.


