HANDLEIDING
NVT-TAKENBANK

Beoordelen met behulp van het ERK
Ontwikkeld door IPA/Taalunie/Bureau NVT

Inleiding

Van 2019-2021 werkten IPA, Taalunie en Bureau NVT samen met basisschoolleraren van twee basisscholen
op Aruba aan de ontwikkeling van de NVT-Takenbank. Algemene informatie over het project, over het ERK en
over de inhoud van de NVT-Takenbank vindt u in de PowerPointpresentaties in deze leeromgeving.
Deze PowerPoints zijn op twee manieren opgenomen onder het kopje “hoe te gebruiken”:
- als PDF-document met alleen de tekst van de gegeven presentatie op 3 en 4 februari 2021
- als ingesproken presentatie. Klikt u hiervoor op ‘presenteren’ bij het bekijken van de PowerPoint, zo hoort u
ook de ingesproken informatie.
In dit document krijgt u informatie over het beoordelen van de taken in de NVT-Takenbank met gebruik van
het ERK.
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Niveaus van het ERK

Het ERK omvat zoals u hebt gezien in de presentatie, zes
niveaus: A1-A2 - B1-B2-C1-C2:

Niveaus van de taken in de NVT-Takenbank

In de NVT-Takenbank vindt u op dit moment taken op niveau A1, A2 en B1. Deze niveaus worden in het
ERK als volgt omschreven:

Opbouw van het ERK
Elk taalniveau binnen het ERK is op dezelfde manier opgebouwd, zie onderstaande weergave.
Voor elk niveau en elke vaardigheid (bijvoorbeeld: A1-schrijven) bevat het ERK een algemene
beschrijving, de tekstkenmerken voor deze vaardigheid en dit niveau, de subvaardigheden, de can-do
statements en de domeinen.
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Instructie voor de leraar per taak in de NVT-Takenbank

Bij de instructie voor de leraar vindt u deze informatie uit het ERK ook terug. Bekijkt u als voorbeeld de
instructie voor de leraar bij de taak Pietenbakkerij.
U vindt de vaardigheid volgens het ERK ( in onderstaande taak gesprekken voeren), het niveau (hier A1),
de subvaardigheid, het can-do statement en het domein.

De andere informatie uit het ERK (algemene beschrijving en tekstkenmerken) lichten we hieronder toe.
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Algemene beschrijving uit het ERK

Voor elke vaardigheid vindt u hieronder per niveau een algemene beschrijving. Deze kunt u gebruiken
om in te schatten welke taken u kunt afnemen bij uw leerlingen: A1, A2 of B1.
We bespreken eerst de receptieve vaardigheden.
Receptieve vaardigheden - Luisteren en lezen

Hierboven ziet u de algemene omschrijving van de vaardigheden lezen en luisteren op niveau A1, A2 en B1. Op
deze manier kunt u inschatten welk soort teksten geschikt zijn voor uw leerlingen en welke taken uit de NVTTakenbank u kunt gebruiken.
Beoordeling receptieve vaardigheden
De beoordeling van de receptieve vaardigheden is relatief simpel. Bij alle taken vindt u meerkeuzevragen en de
antwoorden van de meerkeuzevragen staan in de instructie voor de docent.
U controleert bij het nakijken van deze vragen welke antwoorden bij welke leerlingen problemen opleveren en
bespreekt deze antwoorden nog even na.
De taken in de NVT-Takenbank zijn bedoeld als voorbeelden. We hopen dat u aan de hand van dit voorbeeld ook
zelf dit soort taken gaat maken voor gebruik in uw NVT-les.

Hieronder laten we u een voorbeeld zien van een receptieve taak op niveau A1, met de beoordeling.
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Voorbeeldtaak uit de NVT-Takenbank - receptieve taak - luisteren

Hieronder vindt u een voorbeeldtaak.
U ziet eerst de instructie voor de leraar.
Hierin vindt u:
- het schema met alle relevante informatie uit het ERK;
- de afname-instructie;
- het uitgeschreven audiobestand (dit kunt u voorlezen of afspelen via de NVT-Takenbank)
- het beoordelingsmodel;
- een voorbeelduitwerking met de goede antwoorden.
De instructie voor de leraar is hieronder afgedrukt.
Ook vindt u bij de taak het document voor de leerlingen. Deze kunt u opslaan of direvct afdrukken.
Vervolgens kunt u de taak in de klas direct uitdelen aan de leerlingen.
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Productieve vaardigheden- spreken, schrijven en gesprekken voeren

Hieronder geven we u uitleg over de afname en beoordeling van de productieve vaardigheden.
Eerst ziet u hieronder weer de algemene beschrijving per niveau.

Met de algemene beschrijving van de productieve vaardigheden kunt u inschatten welk soort taken geschikt zijn
voor uw leerlingen en welke taken uit de NVT-Takenbank u kunt gebruiken.
Beoordeling productieve vaardigheden
De beoordeling van de receptieve vaardigheden is wat ingewikkelder dan de beoordeling van receptieve taken. U
moet namelijk naast de inhoud ook de vorm beoordelen.
Beoordeling inhoud

De inhoudelijke criteria zijn gegeven per taak. U kunt dus precies zien aan welke inhoudelijke criteria een leerling
moet voldoen en de leerling hier feedback op geven. De inhoudelijke criteria vindt u bij de instructie voor de leraar.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een schrijftaak.
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Voorbeeld receptieve taak - schrijftaak

We bespreken een uitgewerkt voorbeeld van de schrijftaak: blind date met een beroemdheid. Hieronder ziet u de
taak voor de leerling.

In de instructie voor de leraar vindt u de uitgewerkte inhoudelijke beoordelingscriteria:

Handleiding NVT-Takenbank - pagina 8

Uitgeschreven tekst van de leerling:
Mijn date met …
Gisteren avond had ik met Diego Tinoco naar een date gegaan. Diego Tinoco is beroemd door zijn
acteren in ‘On my block’. De date was zoals ik had gedroomd dat het zou zijn. Ik had hem ontmoet bij de
bibliotheek, toen ik op zoek was naar een boek. Hij kwam om mij te helpen.
Daarna had hij mij gevraagd om naar een date te gaan. We hebben naar een Mexicaans restaurant gegaan
daarna hebben we naar een mall gegaan en op laatste hebben we naar de Starbucks gegaan. Het leukst was
de restaurant omdat heel lekker. Ik had een taco met kip gegeten en hij had een taco met shrimp gegeten.
Toen we naar de mall was, had hij een mooi bril gekopen voor mij. Morgen zal ik hem weer ontmoeten om mij
ouders te voorstellen omdat ik denk dat ze hem aardig zullen vinden.
Ik wil Jessica Marie Garcia ontmoeten omdat zij goed vriend is met Diego

Beoordeling inhoud van deze leerling
Aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria kunt u deze leerling nu eerst beoordelen op
de inhoud. U gebruikt de criteria als checklist en kijkt hoeveel criteria uw leerling heeft opgenomen
in zijn tekst. Hierbij is het van belang dat u nog niet kijkt naar de vorm. Als het begrijpelijk is, krijgt
uw leerling een punt voor dit aspect. Op basis kunt u besluiten deze leerling alle punten te geven
voor inhoud.
Beoordeling vorm
Naast de beoordeling op inhoud, kunt u ook een aantal vormaspecten kiezen om op te beoordelen.
Het ERK geeft een lijst met mogelijke criteria. We raden u aan er steeds een aantal te kiezen per
taak en hierin af te wisselen. U kunt de vormelijke criteria als een checklist gebruiken (voldoet aan
A1) of per criterium een niveau toekennen aan het werk van uw leerling (bijvoorbeeld A1 of A2).
Hieronder vindt u de beschrijving van de meest gekozen vormelijke criteria per ERK-niveau.
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Mogelijke beoordelingscriteria vorm A1
Algemene criteria voor spreken, schrijven en gesprekken voeren A1

Extra criteria voor spreken A1

Extra criteria voor gesprekken voeren A1

Extra criteria voor schrijven A1
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Mogelijke beoordelingscriteria vorm A2
Algemene criteria voor spreken, schrijven en gesprekken voeren A2

Extra criteria voor spreken A2

Extra criteria voor gesprekken voeren A2

Extra criteria voor schrijven A2
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Mogelijke beoordelingscriteria vorm B1
Algemene criteria voor spreken, schrijven en gesprekken voeren B1

Extra criteria voor spreken B1

Extra criteria voor gesprekken voeren B1

Extra criteria voor schrijven B1
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Toepassing

Voor elke opdracht kiest u dus, naast de inhoudelijke criteria, een aantal vormelijke criteria waarop u
feedback geeft. Voor deze schrijfopdracht Blind date kunt u bijvoorbeeld kiezen voor: reikwijdte,
nauwkeurigheid, coherentie en grammaticale correctheid.
U kunt dan een checklist maken voor de leerlingen met een beschrijving van deze criteria op A2 en B1
naast elkaar en per criterium aangeven of de betreffende leerling voldoet aan de omschrijving van A2 of
B1. In het ERK vindt u overigens nog meer mogelijke beoordelingscriteria.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het beoordelen van productieve vaardigheden volgens het ERK?
Kijkt u dan eens op:
http://erknederlands.org/sites/erknederlands_v2/illustratiebank/client/
Hier vindt u uitgewerkte voorbeelden van taaltaken, met beoordelingscriteria en de beoordeling
zelf. Deze kunt u ook gebruiken ter inspiratie van uw eigen beoordeling.
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