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	 	 	 Onderzoeksvraag

We vragen ons af of de Tienvoorbeeldenmethode betrouwbaar is: is het eindoordeel 
van verschillende evaluatoren hetzelfde? Die vraag zullen we proberen te 
beantwoorden. Eén vertaling uit het Frans in het Nederlands zal door honderd 
verschillende personen worden geëvalueerd. Voor de evaluatie gebruiken ze de 
Tienvoorbeeldenmethode.

	 	 	 Onderzoeksmethode

We zullen in de honderd evaluatieformulieren de volgende elementen bekijken:
Hoeveel voorbeelden geeft elk van de honderd evaluatoren?
Welke zijn de overeenkomsten tussen de voorbeelden die de evaluatoren geven?
Welke zijn de verschillen tussen de voorbeelden die de evaluatoren geven?
Is er een verband tussen de commentaren die de evaluatoren geven bij de fouten 
en de verschillende aspecten waarop ze moesten letten (getrouwheid, 
duidelijkheid, begrijpbaarheid enzovoort)?
Komen de eindoordelen overeen?
Welke zijn de overeenkomsten tussen de eindcommentaren?
Welke zijn de verschillen tussen de eindcommentaren?
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		 		 Tienvoorbeeldenmethode

De Tienvoorbeeldenmethode werd door Pascal Rillof (Stedelijke tolk- en 
vertaaldienst Antwerpen) ontwikkeld om vertalers te beoordelen.
De evaluator vult het evaluatieformulier in: hij geeft maximaal tien voorbeelden 
van fouten die hij in de vertaling heeft gevonden, hij becommentarieert die fouten, 
hij zorgt ervoor dat zijn commentaar ook te begrijpen is voor iemand die de 
brontaal – Bulgaars, Farsi bijvoorbeeld – niet kent.
De evaluator moet op de volgende aspecten letten: getrouwheid, duidelijkheid, 
begrijpbaarheid, precies woordgebruik, passende terminologie of adequate 
omschrijving, zinsstructuur en tekstbinding.
De evaluator geeft een eindoordeel: geslaagd of niet geslaagd; hij formuleert ook 
kort een eindcommentaar. 
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Vertaalvaardigheid evalueren
Philippe Anckaert, June Eyckmans, Winibert Segers

   Huidige	praktijk

Holistische	aanpak = de evaluator velt een 
globaal waardeoordeel over de kwaliteit van 
de vertaling op basis van zijn beroeps-
ervaring, vakkennis en persoonlijke opvatting 
van wat vertaalvaardigheid is.

            of

Matrixgestuurde	methode = voor 
uiteenlopende teksten worden modellen 
ontworpen waarbij talige criteria worden 
geïdentificeerd die de objectiviteit van de 
evaluatie moeten waarborgen.

Probleemstelling: zelfs uitgekiende matrix 
waarborgt geen betrouwbare beoordeling 
(Al-Qinai 2000, Waddington 2001, Conde 
Ruano 2006). Bovendien is er geen 
psychometrische controle van die 
betrouwbaarheid mogelijk (Anckaert et al. 
2006, Anckaert et al.2007).

   Ijkpuntenmethode

Doelstelling: ontwikkelen van  
valuatoronafhankelijke beoordeling van 
vertaalvaardigheid voor summatieve 
evaluatie veronderstelt normgerelateerde 
benadering van de vertaalproducten = niet de 
evaluator maar de prestatie van de te 
evalueren populatie bepaalt welke fouten 
worden beschouwd als relevante informatie 
voor het differentiëren van de examinandi.

Hoe? Het itembegrip uit de klassieke 
testtheorie wordt overgedragen op 
vertaalevaluatie elk tekstsegment dat 
bijdraagt tot het meten van verschillen in 
vertaalvaardigheid wordt een ijkpunt.

	 	 	 Procedure

Fase	1	-	steekproef
De studenten vertalen een tekst.
De vertalingen worden verbeterd en alle 
fouten worden cumulatief geregistreerd.
Dat levert een totaal aantal 
potentiële ijkpunten op en een 
bruto score per individu.
Op basis van die bruto score wordt een 
rangorde opgesteld van studenten.

Fase	2	-	itemanalyse
Steekproef indelen in 3 groepen 
op basis van individuele score.
Voor elk potentieel ijkpunt nagaan 
hoe de subgroepen erop scoorden, 
m.a.w. het discriminerend vermogen 
van de items berekenen.
Goed discriminerende items worden de 
ijkpunten van de toets wanneer die als 
summatieve evaluatie wordt afgenomen.

Fase	3	-	afnemen	van	de	geijkte	vertaaltoets
De vertaaltoets wordt afgenomen en enkel 
de ijkpunten moeten worden verbeterd.
Ter controle wordt de interne betrouw-
baarheid van de toets bepaald.

	 	 	 Voordelen	IJkpuntenmethode

evaluatoronafhankelijke en waardevaste 
beoordeling van vertaaltoetsen wordt 
mogelijk dankzij deze methode
dankzij de normgerelateerde aanpak 
wordt de evaluatie fijnmaziger en 
betrouwbaarder en kunnen alle dimensies 
van vertaalvaardigheid aan bod komen
beperkingen die bij de evaluator of de 
tekst liggen ondermijnen de evaluatie niet
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