
 
 
 
Oproep voor deelname onderzoek: Leesvaardigheid bij meer- en anderstaligen 
 
Leesvaardigheid testen bij meer- en anderstaligen in regulier voortgezet onderwijs 
Het ITTA start na de herfstvakantie een onderzoek naar een test waarmee de technische 
leesvaardigheid taalonafhankelijk kan worden getoetst. Dit betekent dat in kaart wordt gebracht hoe 
snel en gemakkelijk leerlingen letter-klankkoppelingen kunnen aanleren. Het gaat om een nieuwe, 
experimentele toets die we aan nieuwkomers in de ISK willen voorleggen én aan Nederlandstalige 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn we ook specifiek op zoek naar leerlingen met een 
migrantenachtergrond: zij hebben Nederlands basisonderwijs gevolgd, maar zijn meertalig 
opgegroeid. Uit onderzoek weten we dat bij deze groep leerlingen leesproblemen niet of zelden tijdig 
worden gesignaleerd. Om die reden willen we ook deze doelgroep bij het onderzoek betrekken. 
 
Welke doelgroep vragen we voor deelname aan onderzoek? 
In het regulier voortgezet onderwijs zijn we op zoek naar leerlingen die voldoen aan de volgende 
criteria: 

 Leerlingen zitten in het eerste of tweede jaar van het regulier voortgezet onderwijs 
 Leerlingen zijn in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar 
 Leerlingen behoren tot één van de volgende groepen: 

o De leerling heeft geen problemen met (technisch) lezen 
o De leerling heeft een dyslexieverklaring 
o De leerling heeft een meertalige (migranten)achtergrond en er is een vermoeden van 

leesproblemen, maar dit is nog niet onderzocht. 
 
Wat betekent deelname aan het onderzoek?  
De leestest en een aantal controletaken worden individueel aan leerlingen voorgelegd door 
getrainde testassistenten. De controletaken bestaan onder andere uit een aantal standaard 
leestaken. Concreet betekent deelname:  

 De testdag(en) worden in overleg met de contactpersoon op school gepland. 
 De onderzoeksperiode vindt plaats van 25 oktober tot en met 26 november. 
 De afname zal ongeveer 30 à 40 minuten duren.  
 Afname vindt individueel plaats in aparte ruimte. 
 Ouders ontvangen een eenvoudig leesbare brief waarmee om toestemming wordt gevraagd. 
 Gegevens worden anoniem, volgens AVG-procedures verwerkt. 

 
Onderzoek in coronatijd 
Bij de toetsafname houden we rekening met de geldende coronamaatregelen en stemmen dit af met 
de regels bij u op school.  
  
Interesse in deelname? 
Wilt u met uw school deelnemen aan het onderzoek? U kunt zich aanmelden bij 
yael.latuny@itta.uva.nl  
Als u eerst meer achtergrondinformatie wilt over het onderzoek, kunt u ook een mail sturen met uw 
vragen en nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.  
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