
   

 

 

TAALONDERZOEK TOP VVE/VVE PLUS 

 

Met de invoering van Top VVE Plus of VVE Plus loopt een onderzoekslijn mee. Belangrijk daarin is het 
onderzoek, met het CLASS instrument, naar de pedagogische en educatieve kwaliteit van de 
pedagogische medewerkers en leerkrachten. Immers de kwaliteit willen we op een hoog niveau 
krijgen. De meting wordt herhaald zodat ontwikkelingen in beeld komen.  

Daarnaast willen we de taalvaardigheid van de kinderen in beeld brengen. De door voorscholen en 
scholen zelf gebruikte toetsen en/of observaties leveren hiervoor onvoldoende betrouwbare 
informatie. Taalvaardigheid betrouwbaar meten bij heel jonge kinderen is ook complex. We laten 
daarom door de Universiteit Utrecht een onafhankelijk taalonderzoek uitvoeren, met ‘testjes’ die 
‘beproefd zijn’, betrouwbaar en kindvriendelijk. Opties waren de PPVT-test (gebruikt in het landelijke 
pre-COOL onderzoek) en/of de CELF test (gebruikt in ander landelijk onderzoek, bv naar het VLOT-
instrument). We hebben gekozen voor de CELF-test. Deze test is genormeerd voor een Nederlandse 
populatie. Bovendien duurt deze test niet te lang en vinden kinderen hem leuk om te doen. De CELF 
test is een test voor algemene taalvaardigheid, met drie subtesten:  

a. Zinnen begrijpen 
b. Woordstructuur 
c. Actieve woordenschat 

Voorbeeld bij a: juiste plaatje aanwijzen bij de zin “het jongetje is aan het eten” 
Voorbeeld bij b: zinnen correct afmaken bij plaatjes. Bijvoorbeeld: “Dit meisje speelt. En dit 
meisje…..?” [kind zegt “slaapt”] 
Voorbeeld bij c: bij een plaatje het juiste woord noemen (je kun 2 of 1 punt krijgen). Bijvoorbeeld: 
“Wat doet dit meisje?” “Fietst” = 1 punt, “Zij fietst” of “Fietsen” is 2 punten. 

De CELF-test afname duurt ca. 20 minuten en per kind en wordt door een externe testleider. De 
testleiders zijn Vinci medewerkers die door de UU getraind zijn voor afname van de CELF.  

Voor de haalt de testleider een kind uit de groep. Zij doen de taalspelletjes in een afzonderlijke 
ruimte, zodat ze zo min mogelijk worden afgeleid. Van belang hierbij is het ‘4 ogen principe’, het mag 
geen afgesloten ruimte betreffen. Doorkijk mogelijkheden via een raam of open deur zijn van belang. 
Verder beschikken alle testleiders over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).  

Vanwege de nieuw privacywetgeving dienen ouders vooraf geïnformeerd te worden en toestemming 
te geven. Bij voorkeur beide ouders. Als dit lastig/complex is, bv. vanwege afwezigheid van een ouder, 
dan volstaat één ouder. We hebben een korte informatie notitie en een toestemmingsverklaring voor 
ouders opgesteld. We bespreken met de (voor)school hoe dit netjes en praktisch kan worden 
uitgezet.  

De afnamedatum/moment wordt met de voorschool/school uiteraard tezamen gepland. Ons voorstel 
is maart/april. Vooraf dienen dan de informatie en toestemmingsverklaringen aan ouders te zijn 
geregeld.  

De uitkomsten van het CELF-onderzoek gaan een betrouwbaar beeld opleveren van de huidige 
taalvaardigheid van de kinderen, afgezet tegen normeringswaarden (leeftijdsgebonden). Daarmee 



   

krijgen we tevens een beeld van de groeps- of klasscore. De meting geeft geen beeld van de 
taalontwikkeling, de taalgroei, die kinderen in de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. Immers het is 
een eerste meting. De resultaten zeggen niets over de effectiviteit van de VVE.  

Wat het wel oplevert is:  

-  een reëel, betrouwbaar beeld van hoe groot de taalachterstanden (ook op sub-domeinen) 
zijn. Belangrijke informatie voor de educatie;  

- ijkmateriaal of vergelijkingsmateriaal om af te zetten tegen de huidige 
kwaliteitszorginformatie. Deze resultaten van deze vergelijking zullen we met jullie 
doorspreken.  

We willen over een half jaar/jaar een 2e meting afnemen bij zoveel mogelijk kinderen, in ieder geval 
de kinderen die nog op de locaties zitten. Met die meting wordt groei/ontwikkeling in beeld gebracht.  

Voor vragen kunnen jullie terecht bij Sarah Engel (sarah@vinci-toponderwijs.nl). Voor technische 
onderzoeksinformatie bij Lotte Henrichs (onderzoeker, Universiteit Utrecht) 

 


