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Het project referentiesets taal en rekenen is inmiddels afgerond met de publicatie van de referentiesets in
oktober 2014. Het aanverwante project ankersets taalverzorging is later van start gegaan en nog volop in
ontwikkeling. In deze mailing geeft het CvTE een toelichting op de aankomende headstart ankeronderzoek
taalverzorging. Bovendien wordt u geïnformeerd over de referentiecesuren behorend bij de ankersets
taalverzorging.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Referentiecesuren ankersets taalverzorging 1F en 2F
Het doel van het project ankersets taalverzorging is het ontwikkelen van een referentiecesuur voor de
referentieniveaus taalverzorging 1F en 2F. De ankersets taalverzorging hebben alleen betrekking op het
primair onderwijs (PO). Per referentieniveau worden twee cesuren opgeleverd:

één voor taalverzorging (bestaande uit spelling werkwoorden, spelling niet-werkwoorden en
interpunctie) exclusief grammatica

één voor taalverzorging (bestaande uit spelling werkwoorden, spelling niet-werkwoorden en
interpunctie) inclusief grammatica
Elke eindtoetsaanbieder moet rapporteren op het referentieniveau taalverzorging (minimale eis).
Rapporteren op grammatica mag, maar is niet verplicht (vrije keuzeruimte). Dit is bepaald in het
algemeen deel van de toetswijzer eindtoets PO.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ankeronderzoek taalverzorging
Headstart
Het CvTE streeft ernaar de ankersets taalverzorging in juli 2016 publiek toegankelijk te maken. Net als bij
het project referentiesets wil het CvTE toetsaanbieders en uitgeverijen graag in een eerder stadium de
mogelijkheid bieden tot het uitvoeren van een ankeronderzoek. Er komt daarom een ‘headstart’ van 1 mei
2015 tot 1 juli 2016, waarbij de ankersets - onder geheimhouding - ter beschikking gesteld worden aan
toetsaanbieders en uitgeverijen.
Tijdens de headstart kan deze doelgroep de landelijke referentiecesuur taalverzorging overbrengen op
eigen toetsen, door middel van een ankeronderzoek met de ankersets taalverzorging 1F en 2F. Dit houdt
in dat een toetsaanbieder (een deel van) de opgaven (anker) van de ankersets taalverzorging afneemt in
of naast eigen toetsversies. Door gebruik te maken van de ankersets taalverzorging kunnen er zowel in
eindtoetsen als in andere toetsen vergelijkbare landelijke cesuren gehanteerd worden.
De headstart ankeronderzoek taalverzorging kent eenzelfde opzet als de headstart ankeronderzoek
referentiesets (juli 2013 – september 2014). Het aanmelden voor deelname aan de headstart kan vanaf
februari 2015. Eind januari 2015 ontvangt u via deze mailing informatie over de afbakening van de
doelgroep van de headstart. Bovendien hoort u dan hoe u zich kunt aanmelden voor deelname.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de periode van de headstart taalverzorging dan kunt u deze
stellen via refsets@hetcvte.nl.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Toelichting bij uitvoeren ankeronderzoek
Via twee wegen ontvangen deelnemers aan de headstart een toelichting op het uitvoeren van een
ankeronderzoek: via een handleiding en via een informatiebijeenkomst.
Handleiding ankeronderzoek
Stichting Cito heeft een handleiding ankeronderzoek taalverzorging opgesteld. In deze handleiding wordt
uiteengezet op welke manier een ankeronderzoek uitgevoerd kan worden, en waar een toetsaanbieder bij
een ankeronderzoek rekening mee dient te houden. Toetsaanbieders kunnen deze handleiding gebruiken
bij het plannen en uitvoeren van hun ankeronderzoek. De handleiding zal medio december 2014 worden
gepubliceerd op www.referentiesets.nl, onder het hoofdstuk taalverzorging.
In januari 2015 zal een aanvulling op de handleiding worden gepubliceerd op de website referentiesets.
Hierin wordt een toelichting gegeven op de tools die toetsaanbieders kunnen gebruiken voor het
overbrengen van de cesuur. Bij aanvang van de headstart per 1 mei 2015 zullen deelnemers de
beschikking krijgen over deze tools.
Informatiebijeenkomst headstart ankeronderzoek taalverzorging
In maart 2015 zal een informatiebijeenkomst in Utrecht plaatsvinden over de headstart ankersets
taalverzorging. Deze bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan de headstart ankeronderzoek
taalverzorging. Er wordt uiteengezet hoe een ankeronderzoek uitgevoerd kan worden. Daarnaast worden
de tools voor het overbrengen van de cesuur getoond en de werking ervan uitgelegd. Bovendien is er voor
toetsaanbieders gelegenheid tot het stellen van vragen.
In de mailing in januari 2015 ontvangt u meer details over deze bijeenkomst.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het CvTE vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de referentiecesuren
behorend bij de ankersets taalverzorging en de aankomende headstart. Mocht u naar aanleiding van deze
mailing vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar refsets@hetcvte.nl.

