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HET NRC BELT...
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Hypothese
“De kennis 
van de Nederlandse taal 
van studenten holt 
achteruit.”



HET NRC BELT... WELKE VRAGEN MOETEN WE UITZOEKEN?
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Hypothese
De kennis van de Nederlandse taal van 
studenten holt achteruit.

Analyse
• Wat zien we bij de uitslagen op de VU 

taaltoets?
• Wat zijn de verbanden tussen de taaltoets en 

Nederlands?
• Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?
• Welke adviezen kunnen we geven?



Geslacht
Leeftijd op 1 oktober

Land van herkomst VO
Gezinssamenstelling

Profielkeuze
Vooropleiding en onderwijsinstelling

Tussenjaren / Jaren sinds diploma
Verblijfsjaren 

Voorlichting en introductie
Matching

Eindexamencijfers
Uitslagen taaltoets VU
Studieprestaties aan de VU
Honours en Cum Laude
Studenttevredenheid
Uitval en diplomarendement

Studiesucces & tevredenheid

Stroominformatie 
Geografische spreiding (GIS)
Prestaties scholen
Achtergrond scholen

INLEIDING – WELKE DATA HEBBEN WE?
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Instroom
Vooropleiding & aansluiting

Demografie

Als basis voor verschillende soorten analyses, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk 
onderzoek zijn de volgende soorten data verzameld, waarvan het grootste gedeelte is 
gebruikt voor analyses van studiesucces in de bachelor van de VU:

Bijzondere persoonsgegevens
Opgenomen in de dataset voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet gebruikt in analyses binnen het project:
• Etniciteit, geboorteland
• Functiebeperking



INLEIDING – AANPAK ANALYSE EN SCOPE
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Aanpak analyse
• In het onderzoek is gebruik gemaakt van 

I. een dashboard voor 
frequentietellingen en exploratief 
onderzoek

II. univariate analyses 
III. een segmentatieanalyse (Self 

Organizing Maps) 
• Het onderzoek beslaat de jaren 2011 t/m 

2015 en is gebaseerd op studieresultaten 
behaald door eerstejaars bachelor 
studenten van het academisch jaar 2011 
t/m 2014.

• De taaltoets wordt afgelegd door bachelor 
studenten die voor het eerst aan de VU 
studeren (EI), met uitzondering van 
studenten voor de Engelstalige opleiding 
International Business Administration en 
studenten die voor een eerdere opleiding 
de taaltoets al hebben afgelegd. 



INLEIDING – ONDERDELEN TAALTOETS & WEGINGEN
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Onderdeel # Vragen # Punten Weging
Spelling 50 64 29,0%
Structuur 20 20 9,0%
Grammatica 50 50 22,6%
Woordenschat 50 55 24,9%
Formuleren 30 32 14,5%
TOTAAL 200 221 100%

De taaltoets bestaat uit 5 onderdelen met elk een verschillend aantal vragen en 
specifieke weging op de totaalscore. Deze verdeling van vragen en weging zijn 
over de onderzochte jaren gelijk.

De taaltoets resulteert in drie mogelijke scores: hoog, gemiddeld of laag. De grenzen zijn 
als volgt: Hoog = 80 of hoger, Gemiddeld = 70 t/m 79, Laag = < 70.

Studenten die score Laag hebben, moeten deelnemen aan een remedial programma 
(bijspijkercursus). Ze moeten 5 van de 6 bijeenkomsten bijwonen en de eindtoets ook 
afleggen. Ze zijn niet verplicht de eindtoets te halen, omdat de taaltoets geen selectief 
instrument is.



I DASHBOARD - MIDDELBARE SCHOOL – VERDELING CIJFER NEDERLANDS
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I DASHBOARD - MIDDELBARE SCHOOL – VERDELING TAALTOETS
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I DASHBOARD - MIDDELBARE SCHOOL – EERSTE RESULTAAT EN UITVAL
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II UNIVARIATE VERBANDEN – MIDDELBARE SCHOOL NEDERLANDS - UITVAL
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Uitval VWO eindexamencijfer Nederlands
Uit univariate analyses blijkt verder dat het eindexamencijfer Nederlands een sterk significant 
verband heeft met uitval na één en twee jaar onder studenten. Dit geldt voor alle scores (< 6,5 ; 6,5 –
7,5; > 7,5)

* Zie bijlage 1 voor een leeswijzer bij univariate analyses
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II UNIVARIATE VERBANDEN – MIDDELBARE SCHOOL NEDERLANDS - DIPLOMA
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Diplomarendement VWO eindexamencijfer Nederlands
Ook wat betreft het diplomarendement na 3 en 4 jaar en het eindexamencijfer Nederlands. is er een 
sterk significant verband.
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II UNIVARIATE VERBANDEN – TAALTOETS TOTAAL - UITVAL
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Uitval taaltoets totaal
Uit univariate analyses blijkt dat de taaltoets totaalscore een sterk significant verband heeft met uitval 
na één en twee jaar onder studenten die een hoog of laag totaal scoren. (Uit univariate analyses blijkt 
dat dit ook geldt voor vrijwel alle onderdelen van de taaltoets. Iets minder sterk is verband met het 
onderdeel Woordenschat/Woordkeuze.)
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II UNIVARIATE VERBANDEN – TAALTOETS TOTAAL - DIPLOMARENDEMENT
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Diplomarendement taaltoets totaal
Uit univariate analyses blijkt dat de taaltoets totaalscore ook een sterk significant verband heeft met 
diplomarendement na drie en 4 jaar. Ook hier blijkt uit univariate analyses dat deze verbanden 
opgaan voor alle onderdelen van de taaltoets en het verband minder sterk is voor het onderdeel 
Woordenschat/Woordkeuze. 



I DASHBOARD – UITVAL EN DIPLOMARENDEMENT
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Uit de data-exploratie/frequentietellingen voor het eindexamencijfer Nederlands blijkt 
dat:

1. De verdeling van de totaalscores eveneens al een aantal jaren constant is: in 2014 was dit 6% > 
7,5, 43% 6,5-7,6; 51% < 6,5. De normering kan per jaar verschillen. Zie http://bit.ly/normering-VWO.

2. Van alle studenten die in 2014 uitvallen, scoort 50% < 6,5. 

1

2



I DASHBOARD – UITVAL EN DIPLOMARENDEMENT
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Uit de data-exploratie/frequentietellingen voor de taaltoets blijkt dat:
1. De verdeling van de totaalscores al een aantal jaren constant is. Voor 2014 

was dit 42% hoog, 37% gemiddeld, 11% laag. Van alle eerstejaars studenten 
heeft in 2014 9% een vrijstelling van deelname.

2. Van de studenten die in 2014 “Laag” scoren viel 42% uit (dit is 17% van de 
totale uitval).

12



I DASHBOARD – AANGEPASTE GRENZEN
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1. In het bovenstaande overzicht zijn de categoriegrenzen van de taaltoets aangepast, 
zodat de grootte van de categorieën vergelijkbaar is met die van het gemiddelde 
eindexamencijfer Nederlands.

2. De ondergrens van de categorie Hoog is op 88% gesteld; die van Gemiddeld op 
79%. De weging van de onderdelen van de taaltoets is constant gehouden. 

3. Dan lijkt de gemiddelde uitval per categorie vrijwel even groot te zijn voor zowel de 
taaltoets als het eindexamencijfer Nederlands.

4. Echter, dit betreft grotendeels verschillende studenten. (Zie volgende pagina)



I DASHBOARD CORRELATIE EINDEXAMENCIJFER NEDERLANDS & TAALTOETS

Uit een regressieanalyse van het 
inschrijvingsjaar 2014 blijkt dat er een 
significant verband is tussen het 
eindexamencijfer Nederlands en de 
taaltoets, maar dit verband is zwak.
P < 0,0001, R2 = 0,155
Dit kan erop duiden dat de twee variabelen 
andere aspecten van de Nederlandse taal 
toetsen en elkaar aanvullen als het gaat 
om uitval; het kan ook liggen aan een 
achterliggende, nog onbekende variabele*. 
Er zijn studenten met een redelijk 
eindexamencijfer Nederlands die toch in 
aanmerking komen voor bijscholing. 
Deze groep kunnen we met de taaltoets 
identificeren.

17

Inschrijvingsjaar 
2014

* Om hier uitspraken over te kunnen doen is nader 
onderzoek nodig.



BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN (1/2)

De belangrijkste bevindingen op dit moment zijn de volgende:
1. Uit univariate analyses blijkt dat er een verband is tussen uitval en 

diplomarendement van studenten en hun eindscore op de 
taaltoets van de VU. Van de onderliggende onderdelen van de 
taaltoets, is het verband bij het onderdeel spelling het sterkst.

2. Uit frequentietellingen blijkt dat de verdeling van de totaalscores al 
een aantal jaren constant is: ca 42% hoog, 37% gemiddeld, 11% 
laag. Van alle eerstejaars studenten heeft 10% een vrijstelling van 
deelname.

3. Verder blijkt dat van studenten die de totaalscore ‘Laag’ scoren een 
grote groep uitvalt na het 1e jaar. Voor het cohort 2014 was dit 42% 
(17% van de totale uitval). Door een iets andere weging van 
onderdelen en/of scoregrenzen te hanteren kan deze groep 
waarschijnlijk vergroot worden naar ca 21% van de totale uitval, 
waarmee het bijspijkerprogramma van de VU voor de groep met lage 
score effectiever ingezet kan worden.

18



BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN (2/2)

4. In een analyse met clustering lijkt het onderdeel woordenschat de 
minste voorspelkracht te hebben voor uitval. Dit hangt mogelijk 
samen met de achterliggende variabele leeftijd: oudere studenten 
scoren beter op woordenschat, maar vallen naar verhouding wel meer 
uit.

5. Ook het VWO eindexamencijfer Nederlands toont een verband 
met uitval en diplomarendement.

6. Uit een regressieanalyse blijkt dat het VWO eindexamencijfer cijfer 
Nederlands zwak correleert met de taaltoets; dit kan erop duiden 
dat de twee variabelen andere aspecten van de Nederlandse taal 
meten. Nader onderzoek is nodig om hierover meer uitspraken te 
kunnen doen. 

7. De taaltoets blijkt in staat om studenten waarvan het niveau van 
taalbeheersing onvoldoende is vroegtijdig te identificeren. Ook 
studenten die op het VWO eindexamen Nederlands hogere 
resultaten behalen.

19



DISCLAIMER & TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL
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Bij deze presentatie dient de lezer met het volgende rekening te houden:

Correlatie & causaliteit
Van de verbanden die zijn gevonden in dit onderzoek is geen causaliteit aangetoond; 
enkel correlatie. Het kan zijn dat de correlatie verklaard wordt uit achterliggende, 
interveniërende variabelen. Dit is niet bekend; verder onderzoek hiernaar is nodig.  

Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door de VU in samenwerking met Deloitte Consulting. Het 
rapport is geschreven door medewerkers van het team Institutional Research van de 
afdeling Onderwijs- en Studentzaken.

Representatief enkel voor de VU
De uitkomsten van dit onderzoek zijn representatief voor de bachelor instroom in de VU 
(eerstejaars opleiding aan de instelling van 2010 tot en met 2015); het is niet gezegd dat 
deze uitkomsten ook voor overige Nederlandse universiteiten van toepassing zijn.

Zie het colofon voor contactgegevens (laatste pagina).



CONTACTGEGEVENS
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Theo Bakker
Strategisch Beleidsadviseur Studiesucces & Projectleider Student Analytics
Student- en Onderwijszaken, Vrije Universiteit
t.c.bakker@vu.nl |  06-25637172



BIJLAGE – LEESWIJZER UNIVARIATE VERBANDEN (1/2)
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Significantie
‘***’ p < 0.001, sterk significant
‘**’ p < 0.01
‘*’ p < 0.05
‘.’ p < 0.1

• Percentages uitval worden boven weergegeven; aantallen onder.
• Bij elke plot staat de N en het inschrijvingsjaar waarop de plot is gebaseerd.
• Mate van significantie is weergegeven in de labels.
• Vrouwen vallen minder uit na 1 jaar en na 2 jaar.

Uitval na 1 en 2 jaar

Aantallen per categorie
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BIJLAGE – LEESWIJZER UNIVARIATE VERBANDEN (2/2)
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Diploma na 3 en 4 jaar

Aantallen per categorie

• Percentages diplomarendement worden boven weergegeven; aantallen onder.
• Bij elke plot staat de N en het inschrijvingsjaar waarop de plot is gebaseerd.
• Mate van significantie is weergegeven in de labels.
• Vrouwen halen vaker een diploma in 3 of 4 jaar.

Significantie
‘***’ p < 0.001
‘**’ p < 0.01
‘*’ p < 0.05
‘.’ p < 0.1



VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DEZE PUBLICATIE (1/2)

Deze uitgave deelt de VU met externen onder de 
Creative Commons licentie: 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen. 
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Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de 
volledige licentie. Vrijwaring.

Je bent vrij om:
• het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of 

bestandsformaat
• het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
• De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan 

wordt.

Onder de volgende voorwaarden:
• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de 

licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, 
maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik 
van het werk.

• NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
• GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je 

het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
• Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische 

voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie 
toestaat.



VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DEZE PUBLICATIE (2/2)

(Vervolg)
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De volledige versie van de licentie op deze publicatie is van toepassing. Zie 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl

Let op:
Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van 
gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan 
de voorwaarden van de licentie te houden.

Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft 
die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en 
morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.


