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Studieresultaten FGw 2013-14            
Van Meeteren (2015a) 

 Studieuitval:  47.7% 
 

 Gemiddeld ECTS: 32.63  (SD: 25.25) 
 

 Cijfergemiddelde:  7.23 (SD: 0.75) 
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Wat weten we op basis van de literatuur? 

 Relatie academische taalvaardigheid – studiesucces   
Alderson, Clapham & Steel (1997), Bachman (1991) 
 

 Relatie taalvaardigheid (TOEFL, IELTS) – studiepunten 
behaald in eerste semester               
Hill, Storch & Lynch (1999) 
 

 Relatie studiesucces – individuele factoren (sociaal-
economische achtergrond, motivatie, tijdsbesteding, 
intelligentie)             
Davies (2007) 

 



Argumenteren en formuleren bij Sterrenkunde 

 Het onderzoek naar het verval van het Higgsboson naar twee W-
bosonen zou extra gevoeligheid moeten bijdragen maar blijkt niet 
tot een signaal te leiden met als gevolg een daling van de 
significantie van analyses in alle productie- en vervalskanalen. 
 

 Dit wekt natuurlijk vraag naar deze betere en/of nieuwe 
instrumenten voor uiteindelijk ook beter en/of nieuwer onderzoek. 
 

 De ionisatie van helium kost meer energie dan de ionisatie van 
waterstof, want heeft beter gebonden elektronen. 

 



Aard van de problemen 

 Spelling en grammatica, het niet volgen van stijlregels 
 

 Informeel taalgebruik, spreektaal 
 

 Onbeholpen formuleringen, onjuiste woordcombinaties 
 

 Moeite met bondig, neutraal en zakelijk schrijven 
 

 Zwakke structuur en samenhang 
 

 Zwakke argumentatie 
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Ontlezing en schrijfproblemen in het vo 

 PISA-resultaten 
 2009: 10e plaats; 2012: 15e plaats; 2015: 15e plaats 

 
 Jongeren lezen minder (7’/dag) en met minder plezier 

SCP, Valkenburg (2014) 

 
 Normen voor schrijven aan eind vo (4F) niet gehaald 

Van de Gein (2012) 

 
 Klachten over het eindexamen Nederlands 
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Maatregelen 

 Matchingsprogramma voor aankomende studenten 
 

 Taaltoets bij binnenkomst 
 Universiteitsbreed: EUR, VU 
 Bij enkele opleidingen/faculteiten: UL, UU, UvA 
 Geen entreetoets, wel schrijfbegeleiding: UvT, RUN, RUG 

 
 Tutorsysteem voor eerstejaars studenten 

 
 Bindend studieadvies (BSA) aan het eind van het 1e jaar 
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Onderzoeksvragen 

1. Wat is de voorspellende waarde van de 
Diagnostische Toets Schrijfvaardigheid (DTS) met 
betrekking tot studiesucces (in termen van 
studieuitval, behaalde studiepunten en cijfers)? 
 

2. Wat is het effect van een remediëringsprogramma 
voor academische taalvaardigheid? 



Diagnostische Toets Schrijfvaardigheid (DTS) 

 Bestudering van twee vakgerelateerde teksten 
(12 versies; + 3500 woorden) 
 

 Acht schrijfopdrachten (+ 750 woorden) 
 Fragment in eigen woorden weergeven 
 Eigen, beargumenteerd standpunt verwoorden 

 
 Passend en correct Nederlands 



Beoordelingscategorieën DTS (5-punts Likertschaal) 

 Inhoud 
 Weergeven van een fragment in eigen woorden 
 Formuleren van een standpunt en dat onderbouwen 

 
 Begrijpelijkheid/Duidelijkheid 

 Duidelijke en correcte verbanden 
 Bondig en duidelijk formuleren 

 
 Correctheid 

 Lexicale correctheid 
 Grammaticale correctheid 
 Spelling 
 (Interpunctie) 



Resultaten DTS  

 Eerstejaars FGw 
 
     Jaar   N Geslaagd (%)  Gezakt (%) 
 2013-14 1794       78.3               21.7  
 2014-15 1245       77.2               22.8 
 2015-16 1111       78.6               21.3 
 2016-17   886       71.3               28.6 
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Relatie DTS – Vooropleiding (in %) 

 Eerstejaars Taal- & Letterkunde 2013-14 (n = 419)                    
De Bakker, Meuffels, Muris & Rietstap (2015); Van Meeteren (2015a) 

  
 Vooropleiding   N Geslaagd  Gezakt 
 vwo   213     76.5     23.5 
  
 hbo-propedeuse   57     49.5          50.5 
 colloquium doctum   17     52.9          47.1 
 buitenlands diploma   13       7.7            92.3 
 univ. propedeuse    8     50.0          50.0 
 hbo-diploma     3     66.7          33.3 
 univ. diploma    3   100.0            0 
 anders     6     83.3      16.7 



Resultaten DTS – Examencijfer Nederlands (in %) 

 Eerstejaars Taal- & Letterkunde 2013-14 (n = 340)         
Exclusief drop-outs op 1 september 2013; inclusief 20 studenten bij tweede toetsgelegenheid, Van 
Meeteren (2015a) 

 
 Gemiddelde: 6.8; SD: 0.79; Range: 4.8-9.0 

 
 Cijfer     N  Geslaagd Gezakt 
 ≤ 6.5      103      55.3    44.7 
 6.5-7.4   147      74.8          25.2 
  
 7.5-8,4     50      90.0          10.0 
 ≥ 8.5        7      85.7          14.3 
 ≠ vwo-dipl.     33      33.3          66.7 
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RQ1: DTS als voorspeller studiesucces 2013-14     
Van Meeteren (2015a) 

 Niet significant voor studieuitval 
 

 Niet significant voor aantal behaalde ECTS 
 

 Significant voor cijfergemiddelde 
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Variabelen die van invloed zijn op studiesucces 
Van Meeteren (2015a) 

Variabelen Studie-
uitval 

ECTS Cijfer 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

DTS * * 
Vooropleiding * * 
Cijfer Nederlands * 
Deeltijd/voltijd * * * 
Tijdsbesteding * * * * * 

Presenter
Presentation Notes
Deeltijdstudenten vallen vaker uit en halen minder studiepunten in semester 1 dan studenten die voltijds studeren; daartegenover staat dat hun cijfers in het eerste semester wel hoger zijn dan die van hun voltijdse studiegenoten. Niet onverwacht vallen studenten die weinig tijd aan hun studie besteden vaker uit; de groep die zegt 32 tot 40 uur te studeren behaalt het hoogst aantal studiepunten en wie 24 tot 32 uur aan de studie besteedt haalt meer punten dan de groep met 16 tot 24 uur. De laatste groep behaalt wel hogere cijfers; wellicht betreft het hier de deeltijdstudenten 



RQ2: Remediëring van schrijfproblemen 

 Cursussen: Academisch Schrijven 
 

 Workshops: Spelling 
 
 Schrijfcentrum: Mentoraat 

 
 Website: www.taalwinkel.nl 

 
 

16 

http://www.taalwinkel.nl/


Cursus: Academisch Schrijven 

 Duur 
 Zes bijeenkomsten van twee uur 

 

 Doel 
 Bewustzijn vergroten 
 Suggestie en tips voor oplossingen 
 Coaching van schrijfgedrag en attitudeverandering 

 

 Inhoud 
 Uitgebreide feedback op twee schrijftaken 
 Bespreking van meest voorkomende problemen 

 Tekststructuur, formulering en beantwoording van hoofdvraag, 
verwijs- en signaalwoorden, stijl, interpunctie 

 Planning, deadlines 17 



Resultaten van het remediëringsprogramma 

 Jaar N Geslaagd(%)   Gezakt(%) No show(%) 
    2013-14 303  82           18 
    
     2014-15 214  77            11         12 
    
     2015-16 195  68            21         11 
 
     2016-17 186  77           13         10 
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Tevredenheidsonderzoek 

 Q: Hoe tevreden ben je over Academisch Schrijven?  
 

 Jaar  N (Erg)     Neutraal(%) (Erg) on- 
   tevreden(%)   tevreden(%) 
     
     2013-14 216      71.5      23.5       5.0  
  
     2014-15 113      65.1                  26.0       8.9 
    
     2015-16 129      76.7      19.3       4.0 
      19 
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Samenvattend 

 1 op de 5 studenten zakt op de DTS 
 De helft van de studenten met een 6.5 voor Nederlands op het 

eindexamen en een kwart met een 7.5 

 DTS voorspelt gemiddelde cijfer in het eerste jaar 
 Niet aantal ECTS en studieuitval 

 Driekwart slaagt na Academisch Schrijven 
 Driekwart is (erg) tevreden over Academisch Schrijven 

 Belang van DTS om risicostudenten op te sporen en 
bewustzijn voor taalvaardigheid te vergroten 

 Belang van het werken aan hogereordevaardigheden 
ook met het oog op schrijven in het Engels 
 



Belang van taalbeleid in het v(w)o 

 Woord- en leesstrategieën aanleren 
 

 Testwiseness aanleren 
 Examenteksten analyseren 
 Vragen decoderen 
 Goede antwoorden leren formuleren 

 
 Samenwerking docent Nederlands en zaakvakdocent 

 Wat leren en doen leerlingen al bij Nederlands en hoe kun je 
daarop voortbouwen als zaakvakdocent? 

 21 
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Vervolg 

 (Academische) taalvaardigheid is een zaak van zowel 
het vwo als van het ho            
Herelixka & Verhulst (2014), Raad voor de Nederlands Taal en Letteren (2015) 

 
 Soortgelijke bevindingen in Engelstalige tracks 

 
 Onderzoek 

 Relatie DTS – studiesucces op de langere termijn 
 Rol van individuele leerdersfactoren (b.v. motivatie, taalaanleg) 
 Efficiëntie en praktische toepasbaarheid van DTS bij andere 

opleidingen 
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