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Het boek Testen en evalueren in het vreemdetalenonderwijs is het vijftiende boek uit de reeks Cahiers voor 
didactiek bij uitgeverij Plantyn. Ze worden uitgegeven door het Academisch Vormingsinstituut voor Leraren van de 
Katholieke Universiteit Leuven.  
 
Dit boek benadrukt het belang van het testen in het vreemdetalenonderwijs. Essentieel hierbij is dat het over goede 
testen gaat. Dit laatste wordt uitgebreid besproken in het eerste deel, waar de auteurs het hebben over het beoor-
delen van de testbruikbaarheid aan de hand van zes kwaliteitscriteria: betrouwbaarheid, validiteit, authenticiteit, 
interactiviteit, impact en uitvoerbaarheid. Elk van deze testkwaliteiten wordt uitgebreid toegelicht. De auteurs gaan 
echter verder dan een opsomming en een verduidelijking. Ze tonen aan dat deze kwaliteiten niet onafhankelijk van 
elkaar zijn en dat ze steeds moeten bekeken worden in functie van de doelstellingen van de test, de eigenschap-
pen van de taak in niet-testsituaties, de persoon die de test afneemt en de situatie waarin de test wordt 
afgenomen. Met andere woorden: het gaat over meer dan de zuivere en abstracte psychometrische kwaliteiten van 
een test. 
 
Hierna gaat het eerste deel in op het proces om een test te ontwikkelen. Hierin onderscheiden de auteurs 3 fasen: 
de ontwerpfase, de operationaliseringsfase en de implementatiefase. Elke fase wordt omstandig toegelicht. Dit is 
een zeer belangrijk deel van het boek: in de inleiding op bladzijde 8 lezen we immers: 
 
Dit cahier wil een handleiding zijn voor professionele testontwikkeling en voor professioneel testgebruik. Het laat 
zien dat testen een gespecialiseerde bezigheid is die steunt op wetenschappelijke inzichten. Het verduidelijkt aan 
welke criteria testen moeten voldoen opdat zij bruikbaar en kwalitatief hoogstaand zouden zijn. Het reikt criteria 
aan die docenten kunnen hanteren voor het beoordelen van bestaande tests. Daarnaast biedt het richtlijnen voor 
het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe tests. 
 
Wie het beheersen van een taal test, moet testen op twee domeinen. Enerzijds het domein van de woordenschat 
en de spraakkunst, anderzijds het domein van de lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid. Aan de hand van 
een zee aan praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe relevant de kwaliteitscriteria, zoals die in het eerste deel 
beschreven werden, zijn. Aan de hand van de taxonomie van Valette & Disick wordt het taalgedrag van de 
studenten vreemde talen gesitueerd op de niveaus van de kennis, de transfer en de communicatie. 
 
Tenslotte gaat het derde deel in op recente tendensen bij het evalueren in het vreemdetalenonderwijs. Aan bod 
komen de zelfevaluatie, het evalueren aan de hand van portfolio's en het computerondersteunend testen. Elk van 
deze vormen wordt uitgebreid toegelicht en verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden. 
 
Dit boek moet gelezen worden als een handleiding of als een naslagwerk. Het vraagt lezers met een professionele 
achtergrond. Aanbevolen voor iedereen die wil nadenken over zijn toetspraktijk en deze eventueel wil verbeteren of 
aanpassen aan de gewijzigde kijk op evalueren.  
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