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1. Algemene informatie 

 

Algemeen en meetpretentie 

De volgtoetsen van Diatekst maken onderdeel uit van het Dia-LVS PO, een digitaal 

leerlingvolgsysteem met volgtoetsen voor taal en rekenen. Het Dia-LVS PO bestaat uit de 

onderdelen begrijpend lezen (de volgtoetsen Diatekst), rekenen/wiskunde (de volgtoetsen 

Diacijfer), taalverzorging (de volgtoetsen Diaspel) en woordenschat (de volgtoetsen 

Diawoord). Ter beoordeling liggen de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 voor.  

 

De volgtoetsen Diatekst meten de leesvaardigheid bij leerlingen vanaf eind groep 5 tot en 

met midden groep 8 van het basisonderwijs, en de ontwikkeling daarvan in deze 

onderwijsperiode. Er zijn zes adaptieve volgtoetsen, bedoeld om bij de leerlingen uit deze 

groepen het niveau en de groei van het begrip van leesteksten te kunnen vaststellen. 

 

Doelgroep  

De doelgroep voor de toetsen die hier worden verantwoord bestaat uit de leerlingen in de 

bovenbouw van het reguliere en speciaal basisonderwijs vanaf eind groep 5 tot en met 

midden groep 8. De toetsen Diatekst zijn adaptief en sluiten daardoor zo goed mogelijk 

aan bij het niveau van iedere leerling. Daardoor zijn ze ook goed af te nemen in het 

speciale basisonderwijs.  

 

Gebruiksdoel en functie 

De volgtoetsen Diatekst zijn bedoeld om per meetmoment het niveau van het tekstbegrip 

van leerlingen te bepalen. Doordat de vaardigheidsscore (TBN, tekstbegripsniveau) door 

middel van IRT-analyses op één schaal is gebracht, is het bovendien mogelijk om groei 

van leerlingen te volgen, dit is naast de niveaubepaling het tweede primaire gebruiksdoel 

van de toetsen Diatekst. 

 

Inhoudelijke theoretische inkadering:  

De volgtoetsen Diatekst zijn genormeerd aan de referentiesets Lezen (College voor 

Toetsen en Examens, 2014). 

 

Inhoud van het toetspakket  

Het toetspakket Diatekst 678 bestaat uit de volgende documenten: 

• Wetenschappelijke verantwoording, deze bevat informatie over 

o Uitgangspunten (hoofdstuk 2) 

o Inhoudsverantwoording (hoofdstuk 3) 

o Kalibratie en normering (hoofdstuk 4) 

o Betrouwbaarheid en validiteit (hoofdstuk 5) 

o 15 bijlagen, waaronder items  

• Handleiding Diatekst 678  

• Toetsreglement Dia-LVS PO  

• Wegwijs in Dia-groeiwijzer  

 

2. Beoordeling van de kwaliteitsaspecten 

De beoordeling vindt plaats volgens het ‘Beoordelingskader voor instrumenten binnen 

leerlingvolgsystemen (LVS)’, zoals opgesteld door de Expertgroep Toetsen PO. De 

Expertgroep Toetsen PO wordt gevormd door Prof. Dr. Cees Van der Vleuten (voorzitter), 

Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert), Dr. Desiree Joosten-Ten Brinke 

(onderwijskundig expert) en Liza Kozlowska MA (secretaris). 
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Bij onderstaande beoordeling van de kwaliteitsaspecten met bijbehorende codes van het 

voornoemde beoordelingskader worden passages uit de wetenschappelijke 

verantwoording (WV) en handleiding veelal letterlijk vermeld. 

De kwaliteit van de dataverzameling 

S1 Is de steekproef representatief? 

Bevindingen: 

In twee achtereenvolgende schooljaren is het ontwikkelde toetsmateriaal getest bij de 

doelgroepen. In de maanden februari en maart in het schooljaar 2018-2019 is het 

materiaal onderzocht in een kalibratieonderzoek, waaraan in totaal 95 scholen deelnamen 

uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Aan de hand van IRT-analyses van het 2PLM zijn vervolgens 

toetsen samengesteld voor de normeringsonderzoeken die in het daaropvolgende 

schooljaar 2019-2020 op drie verschillende meetmomenten plaatsvonden. Op 

psychometrische gronden (omdat ze bijvoorbeeld te gemakkelijk of te moeilijk waren voor 

de beoogde doelgroep, of te weinig informatie gaven door een lage a-parameter) werden 

hierbij sommige geselecteerde vragen geschrapt en werden daarom in totaal 14 nieuwe 

vragen ontwikkeld, verdeeld over in totaal 9 teksten. De drie verschillende meetmomenten 

voor de normeringsonderzoeken betroffen een beginmeting in de maanden september en 

oktober (voor de groepen 6, 7 en 8), een middenmeting in de maand januari (voor de 

groepen 6, 7 en 8) en een eindmeting in de maand juni (voor de groepen 5, 6 en 7). De 

beginmetingen waren lineaire toetsen, de midden- en eindmetingen waren adaptieve 

toetsen.  

Voor de normeringsonderzoeken zijn nieuwe scholen geworven, waarbij op dezelfde 

manier als bij het kalibratieonderzoek weer getracht is de steekproef zo representatief 

mogelijk te houden. Ook nu konden scholen weer zichzelf aanmelden en ook de 

partnerscholen van Diataal B.V. Groningen mochten deelnemen aan een of meer 

metingen. Helaas hebben niet alle scholen aan alle metingen deelgenomen, vooral bij de 

eindmetingen, omdat scholen een tijd gesloten waren vanwege de COVID19-pandemie en 

de hiermee gepaard gaande lockdown. Voor veel scholen was dit een reden om af te zien 

van verdere deelname. 

In de kalibratie is elk item gemaakt door 425 tot 3812 leerlingen (gemiddeld 1205) en de 

items die zijn geselecteerd voor de uiteindelijke toetsen zijn gemaakt door 711 tot 3812 

leerlingen (gemiddeld 1705). Uitgangspunt is een steekproef die resulteert in minimaal 

400 observaties per item voor het evalueren van de modelpassing van het 2PLM, dat in 

het voorliggende onderzoek als IRT-model is geassumeerd. De volgtoetsen Diatekst groep 

6, 7 en 8 voldoen hiermee dus ruimschoots aan de eisen die worden beschreven in het 

document ‘Aanvulling COTAN Beoordelingssysteem’ m.b.t. het aspect normering 

referentieniveaus op de website van de Expertgroep Toetsen PO (d.d. 16-06-2016).  

Naast aantallen afnames, is de representativiteit op achtergrondgegevens van de 

steekproef ten opzichte van de populatie uiteraard ook van belang om een oordeel te 

kunnen toekennen aan dit kwaliteitsaspect. Tabel 9 beschrijft de steekproefgegevens van 

de totale steekproef (N = 13.919) naar de achtergrondvariabelen geslacht (jongen, 

meisje), regio (noord, oost, zuid, west), denominatie (openbaar, overig) en 

urbanisatiegraad (G4, G5-G37, overig). Het geslacht van de leerling is door de scholen 

opgegeven, terwijl de achtergrondvariabelen regio, denominatie en urbanisatiegraad zijn 

nagezocht aan de hand van het vestigingsnummer (BRIN-nummer plus vestigingscode) in 
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openbare bestanden van DUO (peildatum 01-10-2018). Met behulp van deze bestanden 

zijn ook de landelijke percentages van de achtergrondvariabelen berekend, welke zijn 

gebruikt om na te kunnen gaan of de steekproef representatief is door statistisch te 

toetsen (chi-kwadraat toetsen) op verschillen tussen percentages in de populatie en de 

steekproef.  

Tabel 10 geeft de steekproeven per onderzoeksmoment weer. Tabel 55 tot en met Tabel 

58 in Bijlage 10 rapporteert de steekproefgegevens van de leerlingen die aan het 

kalibratieonderzoek hebben deelgenomen in het schooljaar 2018-2019, welke zijn 

uitgesplitst per groep voor de groepen 5 tot en met 8. Tabel 59 tot en met Tabel 67 in 

Bijlage 10 geeft de steekproefgegevens weer van de leerlingen die in het schooljaar 2019-

2020 hebben meegedaan aan de normeringsonderzoeken, welke zijn uitgesplist per groep 

en per meetmoment (beginmeting en middenmeting: groep 6, 7, 8; eindmeting: groep 5, 

6, 7).  

Omdat de verschillen tussen percentages in de populatie en de steekproef al snel 

significant zijn voor de Chi-kwadraat toets vanwege de grote aantallen, zijn de 

effectgroottes door middel van de coëfficiënt phi (φ) berekend. Bij φ < 0.10 (phi = 

sqrt[Chi-kwadraat/N]) wordt gesproken van een verwaarloosbaar effect (Cohen, 1988). 

In Tabel 10 zijn de berekende effectgroottes af te lezen per deelsteekproef en 

achtergrondvariabele, waaruit blijkt dat voor alle achtergrondvariabelen (behalve voor 

geslacht) de aantallen in de steekproef te veel afwijken van die in de populatie. We kunnen 

de steekproef dus niet als geheel representatief beschouwen. Inspectie van Tabel 9 laat 

zien dat de openbare scholen zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef t.o.v. het 

landelijke percentage (24.0% versus 30.4%), terwijl de overige scholen in de steekproef 

zijn oververtegenwoordigd t.o.v. het landelijke percentage (81.0% versus 69.6%). Ook 

valt uit Tabel 9 af te leiden dat de grote steden zijn ondervertegenwoordigd in de 

steekproef t.o.v. de landelijke percentages (5.7% versus 13.6% voor G4 en 19.7% versus 

25.0% voor G5-G37), terwijl de overige steden in de steekproef zijn oververtegenwoordigd 

t.o.v. het landelijke percentage (74.5% versus 61.4%). De reden dat het lastig is gebleken 

om zowel openbare scholen als scholen in grote steden te werven, is volgens de auteurs 

dat deze scholen vaak in een bestuurlijk verband zijn opgenomen die sterk hechten aan 

een gemeenschappelijke keuze voor een leerlingvolgsysteem, waardoor scholen niet vrij 

een eigen keuze kunnen maken. Tenslotte kunnen we uit Tabel 9 concluderen dat de regio 

noord in de steekproef is oververtegenwoordigd t.o.v. het landelijke percentage (14.7% 

versus 9.8%), terwijl de regio oost in de steekproef is ondervertegenwoordigd t.o.v. het 

landelijke percentage (16.6% versus 21.9%). 

Door middel van DIF-analyses (Differential Item Functioning) zal bij het 

kalibratieonderzoek (paragraaf 4.1.4) worden nagegaan of de itemparameterschattingen 

als gelijk kunnen worden beschouwd in de verschillende subgroepen die kunnen worden 

onderscheiden n.a.v. de achtergrondvariabelen. De items in de subgroepen zullen in dat 

geval gelijkwaardig functioneren als indicatoren voor de vaardigheid (Reise, 2015) en 

bepaalde achtergrondkenmerken zullen dan dus niet van invloed zijn op de kans om een 

item correct te beantwoorden (i.e., geen itembias). Hierdoor is het dus van ondergeschikt 

belang dat de steekproef niet geheel representatief is voor de populatie. Verder zal er in 

par. 4.2.4 worden gecorrigeerd voor het feit dat de steekproef niet geheel representatief 

is door bij het vaststellen van de normen steekproefgewichten toe te passen.  
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Conclusie: 

Hoewel de steekproef niet op alle achtergrondvariabelen als representatief beschouwd kan 

worden, is deze echter wel bruikbaar doordat er (1) door middel van DIF-analyses bij het 

kalibratieonderzoek wordt nagegaan of de itemparameterschattingen als gelijk kunnen 

worden beschouwd in de verschillende subgroepen die o.b.v. de achtergrondvariabelen 

kunnen worden onderscheiden en (2) door bij het vaststellen van de (relatieve) normen 

steekproefgewichten aan leerlingen toe te kennen via statistische weging. Op aspect S1 

wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

S2 In geval van een onvolledig dataverzamelingsdesign: is het design adequaat? 

Bevindingen: 

Het kalibratiedesign is schematisch weergegeven in Figuur 5. In het kalibratieonderzoek 

(‘k groep 5’ tot en met ‘k groep 8’) is materiaal uitgezet dat, naast nieuw materiaal, een 

selectie vragen uit de openbare referentiesets bevat, een selectie vragen uit de Dia-

eindtoets 2018 en een selectie vragen met (nieuw) materiaal dat ook in het nieuw te 

ontwikkelen Dia-LVS voor het VO voorkomt. De designs van de dataverzameling van het 

kalibratieonderzoek voor de groepen 5 tot en met 8 staan in meer detail beschreven in 

Tabel 68 tot en met Tabel 71 in Bijlage 11, waarbij de vragen zijn verdeeld over 

verschillende itemblokken en ieder itemblok (ook wel: set) dus uit meerdere teksten kan 

bestaan. De toetsen bij de normeringsonderzoeken bestaan uit een selectie van het nieuwe 

materiaal. Uit de schematische weergave van het kalibratiedesign in Figuur 5 in kombinatie 

met de meer in detail beschreven designs van de dataverzameling uit het 

kalibratieonderzoek in Tabel 68 tot en met Tabel 71 in Bijlage 11 kan worden 

geconcludeerd dat er sprake is van een onvolledig maar ‘verbonden’ longitudinaal 

dataverzamelingsdesign, omdat er overlap bestaat tussen de verschillende toetsen door 

middel van ankeritems die de toetsen aan elkaar linken (i.e., ankerdesign).  

De link tussen de toetsen was minimaal 15 ankeritems, of als meetellend item of als niet-

meetellend item, waarmee dus wordt voldaan aan de eis op pagina 5 uit het (op de 

homepage van de Expertgroep Toetsen PO te vinden) document ‘Beoordelingskader 

voor (reeksen van) toetsen uit leerlingvolgsystemen (LVS)’ dat het anker uit minstens 

15 items moet bestaan. 

Met behulp van de Marginal Maximum Likelihood (MML) methode in Lexter (Glas & 

Van Buuren, 2019) werden de itemparameters geschat, waarbij in de analyses 13 

verschillende populaties (leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die meededen aan het 

kalibratieonderzoek, dat plaatsvond in februari en maart 2019, en daarnaast 

leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die meededen aan het normeringsonderzoek, dat 

plaatsvond op drie verschillende momenten in het schooljaar 2019-2020) zijn 

onderscheiden om te voorkomen dat er bias optreedt bij het schatten van de 

itemparameters (Eggen & Verhelst, 2011). In Tabel 11 zijn de 13 populatieparameters 

van het kalibratieonderzoek en van de normeringsonderzoeken weergegeven.  

De geschatte itemparameters (moeilijkheid β en de bijbehorende standaardfout SE(β), 

discriminatieparameter α en de bijbehorende standaardfout SE(α)) zijn voor zes 

verschillende meetmomenten te vinden in Tabel 72 tot en met Tabel 77 van Bijlage 

11 (eind 5/begin 6, midden 6, eind 6/begin 7, midden 7, eind 7/begin 8 en midden 

8), waarbij alleen de items zijn weergegeven die in de uiteindelijke toetsen zijn 

opgenomen vanaf schooljaar 2021-2022. Daarnaast is in de tabellen ook de 



Beoordeling van LSV-instrument Diatekst 678 - Diataal  

 

5 

 

iteminformatie opgenomen voor een aantal belangrijke punten op de schaal zoals de 

verwachte gemiddelde vaardigheid, de 1F- en 2F-grenswaarden (laatstgenoemde 

vanaf meetmoment midden groep 7) en een ‘doorsnee’ leerling die de betreffende 

adaptieve module zal maken. 

Er wordt een methode besproken om de nauwkeurigheid van de parameterschattingen te 

beoordelen (Evers et al., 2010). Deze methode bestaat eruit om de nauwkeurigheid van 

de parameterschattingen na te gaan aan de hand van de constante ‘c’, die de relatie 

weergeeft tussen de standaardfout van de moeilijkheidsparameter van een item (SE(b)) 

en de standaarddeviatie van de vaardigheidsverdeling van de kalibratiepopulatie (sd(v)). 

Volgens het COTAN-beoordelingssysteem (Evers et al., 2010) worden waarden van c lager 

of gelijk aan 0.2 als ‘goed’ beoordeeld, waarden tussen 0.3 en 0.4 als ‘voldoende’ en 

waarden groter dan 0.5 als ‘onvoldoende’. De gevonden waarden voor deze constante c 

liggen tussen de 0.01 en 0.30, waarbij het gemiddelde 0.06 bedraagt. In veruit de meeste 

gevallen (97%) is de constante c lager dan 0.2 (goed) en eenmaal ligt deze waarde tussen 

0.3 en 0.4 (voldoende). Op basis van deze resultaten kan de nauwkeurigheid van de 

parameterschattingen als goed beoordeeld worden.  

Omdat de steekproef niet op alle achtergrondvariabelen als representatief beschouwd kan 

worden, zoals reeds eerder vermeld onder aspect S1, is het niet de bedoeling dat bepaalde 

achtergrondvariabelen van invloed zijn op de kans om een item juist te beantwoorden 

(i.e., geen itembias). Voor de achtergrondvariabelen geslacht, regio, denominatie en 

urbanisatie zijn daarom DIF-statistieken berekend (in de applicatie Lexter), waarbij de 

verwachte score, gegeven het IRT-model, wordt vergeleken met de geobserveerde score. 

Een item wordt beschouwd als een item met DIF wanneer dit (absolute) verschil groter is 

dan 0.1. Uit Tabel 78 tot en met Tabel 83 in Bijlage 13 blijkt dat voor alle geselecteerde 

items per meetmoment (eind 5/begin 6, midden 6, eind 6/begin 7, midden 7, eind 

7/begin 8 en midden 8) de (absolute) verschillen onder de 0.1 zijn en er dus geen sprake 

is van DIF. 

Deze DIF-statistieken kunnen ook gebruikt worden om de itemfit en daarmee de modelfit 

te beoordelen. Omdat voor alle geselecteerde items per meetmoment geldt dat deze 

(absolute) verschillen onder de 0.1 liggen, is een goede modelpassing dus aannemelijk. 

Daarnaast is modelpassing ook onderzocht door via statistische toetsing na te gaan of de 

Item Response Curven (IRC’s) de responsies goed representeren (eveneens uitgevoerd in 

Lexter), d.w.z. of de itemresponsies over de latente schaal variëren zoals voorspeld. Voor 

elk item, per boekje, worden de respondenten hiertoe in drie vaardigheidsgroepen 

verdeeld. De geobserveerde en verwachte proportie juiste antwoorden worden vervolgens 

vergeleken en het absolute verschil berekend als effectgrootte, waarbij ook 0.1 wordt 

genomen als grenswaarde. Omdat de dif-waarden zelden hoger zijn dan 0.1 (slechts in 33 

van de 2629 gevallen ofwel in 1.26% van de gevallen), kan op basis hiervan ook 

geconcludeerd worden dat het model goed past bij de data.    

Voor het toetsonderdeel begrijpend lezen van de volgtoetsen Diatekst is gekozen voor een 

adaptieve toets (en zijn daardoor ook goed af te nemen in het speciale basisonderwijs) 

met een 1-2-3 MST design (Multistage Testing; Yan, Von Davier & Lewis, 2016), hetgeen 

volgens de auteurs een verantwoorde keuze is (ook op theoretische gronden). 

Tekstbegripstoetsen vragen namelijk veel cognitieve inspanning van de leerlingen en voor 

sommige leerlingen zijn de teksten al snel te moeilijk, voor anderen juist te makkelijk. Met 

een adaptieve toets worden leerlingen hierdoor niet vermoeid of gefrustreerd met een heel 

lange toets zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid.  Standaard beginnen 
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leerlingen met de toets die bedoeld is voor het leerjaar waarin ze zitten en het moment 

waarop ze getoetst worden (begin/midden/eind). Alle leerlingen maken na een korte 

voorbeeldtekst de eerste module op het instapniveau, bestaande uit twee teksten met 

vragensets die alle begripsniveaus (zie paragraaf 3.2.2) en taaktypen bevatten (zie 

paragraaf 3.2.3). Om afkijken tegen te gaan, wordt aselect bepaald welke van deze twee 

teksten de leerling als eerste te zien krijgt. Vervolgens wordt de leerling automatisch een 

vervolgroute aangeboden van een makkelijker of juist moeilijker niveau, afhankelijk van 

hoe de leerling presteert op deze instapmodule. Vanaf dit moment is het niet meer nodig 

om teksten in verschillende volgordes aan te bieden, omdat leerlingen verschillende routes 

doorlopen (zie Figuur 2 voor de verschillende adaptieve routes die een leerling kan 

doorlopen) en dus niet meer kunnen afkijken. 

Voor de routing, de regels op basis waarvan de toetsroutes bepaald worden, wordt bij de 

volgtoetsen van Diatekst de DPI-methode (Defined Population Intervals; Zenisky & 

Hambleton, 2004) gebruikt, met gelijke vaardigheidsintervallen op basis van de geschatte 

populatieparameters uit de normeringsonderzoeken (met ‘midden’ en ‘eind’ als 

meetmomenten). Het verwachte aantal goed wordt vervolgens berekend bij de cesuren, 

om de cesuren voor de schakelmomenten op basis van aantal goed te kunnen bepalen. In 

Bijlage 14 (Tabel 84) is de routingtabel per toets te vinden.  

Er is gekozen voor deze DPI-methode, omdat ten eerste de exposure rate het kleinst is 

met deze methode, ten tweede alle opgaven door zoveel mogelijk leerlingen worden 

gemaakt teneinde de parameters na afname van de toetsen zo nauwkeurig mogelijk te 

kunnen schatten en ten derde de gemiddelde moeilijkheid van de toetsen dan beter 

aansluit bij wat wenselijk is. Bij de Approximate Maximum Information (AMI; e.g., Luecht, 

Brumfield & Breithaupt, 2006) methode op basis van de maximale informatiefunctie (zoals 

gebruikelijk bij een CAT) zou dit bijvoorbeeld niet het geval zijn, aangezien de informatie 

hier maximaal is bij een p-waarde (succeskans) van 0.5. Uit onderzoek blijkt dat zowel 

leerlingen als leerkrachten vragen met een moeilijkheid van 0.5 echter als (te) moeilijk 

ervaren.  

Bij het samenstellen van de modules is ervoor gezorgd dat de informatie en daarmee de 

(lokale) betrouwbaarheid wel zo hoog mogelijk zal zijn (en daarmee zo zeker mogelijk te 

zijn over de beslissing voor de vervolgroute) door voor de schakelpunten de informatie 

rondom de betreffende vaardigheid zo hoog mogelijk proberen te laten zijn. Bovendien is 

geprobeerd voor de laatste fase, die het meest aansluit bij het niveau van de leerling, de 

informatie voor het gehele beoogde vaardigheidsinterval zo hoog mogelijk te laten zijn. 

Inhoudelijke en praktische aspecten en andere psychometrische kenmerken (bijv. de 

gemiddelde moeilijkheid) zijn hierbij ook steeds in beschouwing genomen.  

De verwachte p-waarden en de bijbehorende iteminformatie zijn met behulp van de 

geschatte itemparameters berekend voor verschillende percentielen. Bij het samenstellen 

van de toetsen wordt gestreefd naar itemmoeilijkheden tussen de 0.35 en 0.95 met een 

gemiddelde over de hele toets tussen de 0.6 en 0.7. Daarbij wordt binnen een adaptieve 

module rekening gehouden met de verwachte vaardigheid van de beoogde subgroep.  

Conclusie: 

Het onvolledige maar ‘verbonden’ longitudinale dataverzamelingsdesign is adequaat. Ook is het 

adaptieve gedeelte hierin met een 1-2-3 MST design adequaat beschreven en 

verantwoord. Op aspect S2 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 het oordeel 

‘voldoende’ toegekend.  
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S3 In het geval van een observatie-instrument: is er sprake van een adequate steekproef 

van observatoren en randvoorwaarden waaronder de observatie wordt uitgevoerd.  

 

Bevindingen: 

Dit criterium is niet van toepassing (n.v.t.), omdat er hier sprake is van volgtoetsen 

Diatekst groep 6, 7 en 8 en er dus geen sprake is van een observatie-instrument.   

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

S4 Er is een handleiding met duidelijke instructies voor de leerkracht over het zo objectief 

mogelijk uitvoeren en weergeven van de observaties door de leerkracht. 

Bevindingen: 

Dit criterium is niet van toepassing (n.v.t.), omdat er hier sprake is van volgtoetsen 

Diatekst groep 6, 7 en 8 en er dus geen sprake is van een observatie-instrument.   

Conclusie: 

n.v.t. 

 

Normering 

N1.1 Is de standaardbepalingsmethode gemotiveerd en op de juiste wijze uitgevoerd? 

Bevindingen: 

Gelijktijdig met het kalibratieonderzoek in de groepen 5 t/m 8 van het PO gedurende de 

maanden februari en maart in het schooljaar 2018-2019, vond ook een ontwikkel- en 

normeringsonderzoek voor Diatekst plaats in het VO. De TBN-schaal (vaardigheidsscore 

van het tekstbegripsniveau) is ontwikkeld op basis van de uitkomsten van resultaten uit 

het PO- en VO-onderzoek samen. Itemparameters uit de Dia-eindtoetsen, die in beide 

onderzoeken uitgezet zijn, werden hierbij in eerste instantie gefixeerd. De itemparameters 

kwamen hierdoor op de schaal van het gezamenlijk anker van alle eindtoetsaanbieders te 

liggen, dat gebruikt wordt bij de verschillende eindtoetsen om tot een gelijke normering 

voor de referentieniveaus 1 F (i.e., het fundamentele niveau dat aan het eind van de 

basisschool door alle leerlingen behaald zou moeten worden) en 2F (i.e., het streefniveau 

voor het basisonderwijs) te komen. Door middel van een lineaire transformatie is de TBN-

schaal vervolgens zodanig getransformeerd dat het gemiddelde gelijk is aan 1000, met 

een standaarddeviatie van 150.  

 

Grensscores (ruwe scores, afgerond op 1 decimaal) zijn voor elk van de referentieniveaus 

(1F, 2F en in het VO ook 3F) vastgesteld door Stichting Cito, in opdracht van het Ministerie 

van OCW, op basis van het aantal vragen dat de leerling goed zou moeten hebben om te 

kunnen stellen dat de leerling het betreffende referentieniveau behaald heeft. Door 

opgaven uit de openbaar beschikbare referentiesets  tijdens de onderzoeken tegelijkertijd 

op te nemen met eigen materiaal kunnen deze (absolute) cesuren door toetsontwikkelaars 

worden overgebracht op hun eigen toetsen (College voor Toetsen en Examens, 2014). Er 

is een applicatie ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de grensscores voor de 

referentieniveaus te bepalen voor selecties van de opgaven uit de openbare referentiesets 
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(College voor Toetsen en Examens & Stichting Cito, 2013). De thetas voor de 

referentiecesuren op de schaal voor Diatekst zijn vervolgens bepaald met behulp van ware 

score equivalering (Eggen & Sanders, 1993, p. 340), welke omgerekend naar de TBN-

schaal respectievelijk 786 voor F1 en 982 voor F2 zijn.  

 

Naast absolute normering in de vorm van een toegekend referentieniveau krijgen 

leerlingen ook percentielscores voor verschillende niveaugroepen toegekend, welke als 

een vorm van relatieve normering kunnen worden gekarakteriseerd. De resultaten van de 

leerlingen kunnen zodoende worden vergeleken met leerlingen van landelijke 

normgroepen in hetzelfde leerjaar op hetzelfde meetmoment. Scholen kunnen hierbij 

kiezen uit twee percentielindelingen: de niveaugroepen I t/m V, die uitgaat van vijf gelijke 

groepen van ieder 20%, en de verdeling van A t/m E welke gebaseerd is op een indeling 

in kwartielen A, B en C (die elk 25% van de populatie betreffen) en een opgesplitst vierde 

kwartiel voor de niveaugroepen D (15%) en E (10%).  

 

Zoals reeds vermeld onder aspect S1 is er bij het vaststellen van de normen gecorrigeerd 

voor het feit dat de steekproef niet geheel representatief is. De verschillende subgroepen 

die kunnen worden onderscheiden o.b.v. de achtergrondvariabelen kunnen namelijk 

verschillen in het gemiddelde en variantie van het vaardigheidsniveau en qua 

leerlingaantallen als deze niet in dezelfde mate zijn gerepresenteerd in de steekproeven 

als in de populatie, hetgeen voor relatieve normering problematisch is als leerlingen op 

basis van toegekende percentielscores worden ingedeeld in verschillende niveaugroepen. 

Deze statistische correctie is gedaan door steekproefgewichten aan leerlingen toe te 

kennen met behulp van het R-package anesrake (Pasek, 2018), waarbij een maximum 

van 2 is aangehouden wat volgens het COTAN-beoordelingssysteem (Evers et al., 2010) 

de maximale acceptabele factor is (paragraaf 4.2.2). In Tabel 59 t/m Tabel 67 in Bijlage 

10 zijn de leerlingaantallen weergegeven na het toepassen van de steekproefgewichten 

voor de leerlingen die hebben deelgenomen aan de normeringsonderzoeken, welke zijn 

uitgesplitst per groep en per meetmoment. Bepaalde groepen bleken bij de 

meetmomenten begin 8, eind 7 en eind 6 teveel ondervertegenwoordigd te zijn om tot 

een adequate correctie te komen. Dit kan ook afgelezen worden uit Tabel 13, waar 

nogmaals berekende phi-coëfficiënten worden getoond, na het toepassen van de 

berekende steekproefgewichten.  

 

In het kader van kwaliteitscontrole zullen er intern jaarlijks controles plaatsvinden om 

zowel de inhoudelijke (i.e., zijn de items nog up-to-date) als psychometrische kwaliteit 

van de volgtoetsen Diatekst te bewaken. Wat betreft de psychometrische analyses zal 

vooral nagegaan worden of de itemparameters nog vergelijkbaar zijn met de parameters 

die gerapporteerd zijn in deze WV. De relatieve normering zal daarnaast ook een 

aandachtspunt zijn, met name voor de eindmetingen die in het normeringsonderzoek 

plaatsvonden na de periode van schoolsluiting door de COVID-19 pandemie.  

 

Er is ruimte gemaakt in de toetsen om nieuw materiaal te onderzoeken doordat leerlingen 

altijd zes teksten met vragen maken, waarbij er vijf meetellen voor het resultaat en de 

niet-meetellende tekst als mogelijke verversing kan worden ingezet als een tekst moet 

worden vervangen (ofwel om inhoudelijke redenen, ofwel om psychometrische redenen). 

Deze verversingstekst wordt aselect aangeboden aan de leerlingen, waarbij zij niet weten 

dat er een tekst als onderzoek in de toets zit en dus ook niet welke tekst. Deze controles 

zullen elk jaar in het najaar plaatsvinden op basis van het schooljaar daarvoor en als 

vervanging nodig is, zal dat in het schooljaar daarop plaatsvinden (bij voorkeur in de 
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zomer wanneer er niet getoetst wordt). De uitkomsten van deze analyses zal Diataal 

volgens nog te maken afspraken periodiek (bijvoorbeeld na 3 jaren en na 7 jaren) delen 

met de Expertgroep Toetsen PO ten behoeve van de tussentijdse beoordeling, zoals 

verwoord in het Beoordelingskader. 

 

Conclusie: 

De standaardbepalingsmethode is gemotiveerd en op de juiste wijze uitgevoerd. Op aspect 

N1.1 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ 

toegekend.  

 

 

N1.2 Zijn de beoordelaars/vakdeskundigen/experts naar behoren geselecteerd en 

getraind? 

Bevindingen: 

In de WV wordt niets vermeld over dit aspect (alleen dat de grensscores op elk van de 

referentieniveaus zijn vastgesteld door Stichting Cito, in opdracht van het Ministerie van 

OCW) en is dus niet van toepassing (n.v.t.).  

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

 

N1.3 Is er voldoende overeenstemming tussen de beoordelaars? 

Bevindingen: 

In de WV wordt niets vermeld over dit aspect (alleen dat de grensscores op elk van de 

referentieniveaus zijn vastgesteld door Stichting Cito, in opdracht van het Ministerie van 

OCW) en is dus niet van toepassing (n.v.t.).  

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

 

N2.1 Zijn de normgroepen groot genoeg? 

Bevindingen: 

Uit de Tabellen 55 t/m 58 in Bijlage 10 (Steekproefgegevens) valt af te lezen dat de 

steekproefgegevens voor het kalibratieonderzoek 2018-2019 als volgt zijn: 1576, 1967, 

2054 en 1961 voor resp. groep 5, 6, 7 en 8.  Ook valt uit de Tabellen 59 t/m 67 af te lezen 

dat de steekproefgegevens voor het normeringsonderzoek 2019-2020 als volgt zijn: 1461, 

1617, 1647, 1723, 1745, 1744, 844, 1387 en 1446 voor resp. groep 6 begin 2019-2020, 

groep 7 begin 2019-2020, groep 8 begin 2019-2020, groep 6 midden 2019-2020, groep 

7 midden 2019-2020, groep 8 midden 2019-2020, groep 5 eind 2019-2020, groep 6 eind 

2019-2020 en groep 7 eind 2019-2020. Met uitzondering van groep 5 

normeringsonderzoek eind 2019-2020 (vanwege de COVID19-pandemie?) zijn deze 

normgroepen van voldoende grootte om schattingen te kunnen maken voor de populatie. 

Op pag. 7, 3e regel van onderen, van het document ‘Scenario’s voor ijking van de 

eindtoetsen op de referentieniveaus’ van Glas, Emons en Berding-Oldersma (december 

2016) wordt namelijk gesteld dat voor een betrouwbare cesuur het aantal leerlingen in de 
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steekproef minimaal 1000 moet zijn. Dit document is te vinden op de homepage van de 

Expertgroep Toetsen PO onder ‘Overige Informatie – Onderzoeken’, uitgevoerd door de 

Expertgroep.  

 

Conclusie: 

De normgroepen zijn groot genoeg. Op aspect N2.1 wordt aan de volgtoetsen Diatekst 

groep 6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

N2.2 Zijn de normgroepen representatief? 

Bevindingen: 

De representativiteit van de steekproeven werd hierboven onder aspect S1 besproken en 

daar werd geconstateerd dat de representativiteit van de subgroepen o.b.v. de 

achtergrondvariabelen niet optimaal was om als normpopulatie voor het gehele 

basisonderwijs te fungeren. Dit is volgens de auteurs ook niet per se noodzakelijk als 

bij het kalibratieonderzoek door middel van DIF-analyses is nagegaan dat de 

itemparameterschattingen als gelijk kunnen worden beschouwd in de verschillende 

subgroepen die kunnen worden onderscheiden o.b.v. de achtergrondvariabelen. De 

items in de subgroepen zullen in dat geval namelijk gelijkwaardig functioneren als 

indicatoren voor de vaardigheid (Reise, 2015). Ook zullen bij het vaststellen van de 

(relatieve) normen steekproefgewichten worden toegepast.  

 

Conclusie: 

De normgroepen zijn representatief. Op aspect N2.2 wordt aan de volgtoetsen Diatekst 

groep 6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend, waarbij wel dezelfde kanttekening 

wordt geplaatst als bij de conclusie onder aspect S1 (‘Is de steekproef van leerlingen 

representatief?’).  

 

N2.3 Zijn de normen correct bepaald? 

Bevindingen: 

Hoewel niet helemaal duidelijk is wat bedoeld wordt met ‘de leerling’ op basis waarvan de 

grensscores zijn vastgesteld op de referentieniveaus (zie opmerking 3 onder aspect N1.1), 

past de gevolgde standaardsettingsprocedure bij de data van de normeringspopulatie. 

 

Conclusie: 

De normen zijn correct bepaald. Op aspect N2.3 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 

6, 7 en 8 het volgende oordeel toegekend: ‘voldoende’ 

 

Betrouwbaarheid 

B1 Zijn of worden de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend? 

Bevindingen: 

Bij het berekenen van de betrouwbaarheidsmaten is gebruik gemaakt van simulaties, 

omdat enerzijds de toetsen nog niet in de beoogde samenstelling zijn afgenomen 

(leerlingen maken vanaf schooljaar 2021-2022 vijf teksten in plaats van zes) en anderzijds 

om de onbekende ‘ware vaardigheden’ te kunnen vergelijken met de geschatte 
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vaardigheden. Voor ieder meetmoment is er met behulp van het R-package irtoys 

(Partchev & Maris, 2017) item response data gesimuleerd voor 10.000 leerlingen. 

Vervolgens is er voor iedere leerling vastgesteld welke adaptieve route er zou zijn 

doorlopen en tot welke vaardigheidsschatting van theta dit zou hebben geleid. 

 

In het onderhavige onderzoek wordt er geen betrouwbaarheid gegeven in de vorm van 

bijvoorbeeld Cronbach’s alpha (globale betrouwbaarheidsmaat) zoals we gewend zijn bij 

de klassieke testtheorie (KTT), omdat deze in de IRT afhankelijk is van de vaardigheid en 

er dus sprake zal zijn van lokale i.p.v. globale betrouwbaarheid. Teneinde toch een 

indicatie te geven, wordt er met IRT wel een zogenaamde globale betrouwbaarheid 

berekend aan de hand van de informatiefunctie.    

 

Leerlingen worden wat betreft referentieniveaus en de percentielscores op een aantal 

manieren in verschillende categorieën ingedeeld. De percentielscores worden 

gecategoriseerd in de percentielgroepen A, B, C, D en E en in I, II, III, IV en V. Voor de 

referentieniveaus wordt er gecategoriseerd in twee of drie groepen: naar 1F, 1F, of 2F (2F 

vanaf meetmoment midden 7). De betrouwbaarheid van een toets hangt samen met het 

percentage verwachte leerlingen dat aan de goede categorie wordt toegewezen 

(Beoordelingskader Expertgroep Toetsen PO, 2020), waarbij het percentage verwachte 

misclassificaties is geschat met behulp van de hierboven besproken simulatie. In een 

simulatie zijn immers ‘ware vaardigheden’ beschikbaar, waarmee kan worden vastgesteld 

in hoeverre de met de items geschatte vaardigheden (op basis van welke adaptieve route 

er zou zijn doorlopen) afwijken van deze ‘ware vaardigheden’. Van de lokale 

betrouwbaarheid en daarmee van de (meet)nauwkeurigheid van de resultaten per 

meetmoment kan op deze manier een inzichtelijke schatting gemaakt worden. Hoe groter 

de betrouwbaarheid is hoe kleiner het aantal misclassificaties en dus hoe nauwkeuriger de 

resultaten per meetmoment.  

 

Er zijn betrouwbaarheidstabellen bepaald met behulp van de ‘ware vaardigheid’ en de 

geschatte vaardigheid, waarin afgelezen kan worden in welke percentielgroepen 

(niveaugroepen) leerlingen terechtkomen met hun ‘ware vaardigheid’ en hun op de toets 

geschatte vaardigheid (Tomesen, M., Engelen, R. & Hiddink, L., 2019). De twee maten 

marginal classification accuracy en de accuracy plus/minus 1 zullen hierbij de 

nauwkeurigheden van de betrouwbaarheidstabellen samenvatten. De eerste maat laat 

zien hoe vaak de classificatie in een bepaalde percentielgroep op basis van de 

geschatte vaardigheidsscore gemiddeld gezien overeenstemt met de classificatie op 

basis van de (gesimuleerde) ‘ware  vaardigheidsscore’. De tweede maat geeft aan 

welk percentage leerlingen met hun ‘ware vaardigheid’ in dezelfde of een direct 

ernaast liggende percentielgroep (i.e., of één percentielgroep daarboven of één 

percentielgroep daaronder) valt als de met de toets bepaalde percentielgroep. Er zijn 

ook betrouwbaarheidstabellen bepaald voor de classificaties in referentieniveaus. 

 

Conclusie: 

Op aspect B1 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 derhalve het volgende 

oordeel toegekend: ‘Voldoende’.  
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B2 Zijn de betrouwbaarheidsgegevens voldoende gezien de beslissingen die met de toets 

genomen worden? 

Bevindingen: 

In Tabel 14 worden de globale betrouwbaarheden gerapporteerd, op basis van de  

zogenaamde globale betrouwbaarheid aan de hand van de informatiefunctie, voor de 

verschillende meetmomenten (eind 5, begin 6, midden 6, eind 6, begin 7, midden 7, eind 

7, begin 8 en midden 8) voor zowel de normeringsonderzoeken als voor de gesimuleerde 

toetsdata. Volgens het COTAN-beoordelingssysteem (Evers et al., 2010) kunnen tests voor 

minder belangrijke beslissingen op individueel niveau, bijvoorbeeld volgtoetsen, met een 

betrouwbaarheid van 0.8 of hoger als goed worden geclassificeerd. Tabel 14 laat zien dat 

de genoemde betrouwbaarheden daar allemaal (vaak ruim) boven zitten en de 

betrouwbaarheid van de volgtoetsen Diatekst 6, 7 en 8 dus goed te noemen is.  

 

De marginal classification accuracy (als eerste maat om de nauwkeurigheid van de 

betrouwbaarheidstabellen van de percentielscores samen te vatten) zou in het ideale geval 

tussen 75% en 80% moeten liggen, in de praktijk worden meestal waarden tussen de 

60% en 70% gerapporteerd, terwijl voor de accuracy plus/minus 1 (als tweede maat om 

de nauwkeurigheid van de betrouwbaarheidstabellen van de percentielscores samen te 

vatten) het ambitieniveau ligt op 95% (Tomesen, M., Engelen, R. & Hiddink, L., 2019). In 

Bijlage 15 (Tabel 85 t/m Tabel 93) zijn de betrouwbaarheidstabellen voor ieder 

meetmoment af te lezen en in Tabel 15 (Samenvattende maten voor beide niveau-

indelingen per meetmoment) op pag. 44 worden voor ieder meetmoment de beide 

samenvattende maten weergegeven. Hieruit blijkt dat de marginal classification index 

varieert tussen de 62% en de 74% en dus voldoet aan de eis die voor deze maat geldt. 

Ook is uit Tabel 15 af te lezen dat de accuracy plus/minus 1 varieert tussen 97% en 100% 

(i.e., gemiddeld wordt minimaal 97% van de leerlingen geclassificeerd in de correcte 

percentielgroep ofwel de percentielgroep daar direct naast) en daarmee dus altijd voldoet 

aan het minimum van 95%.  

 

In Bijlage 15 (Tabel 94 t/m Tabel 102) zijn voor de classificaties in referentieniveaus 

ook betrouwbaarheidstabellen opgenomen. Voor de classificaties in referentieniveaus 

kunnen per meetmoment alleen de marginal classification accuracy worden 

weergegeven, omdat er voor de referentieniveaus wordt gecategoriseerd in slechts 

twee of drie (vanaf meetmoment begin 7) categorieën. Uit Tabel 16 (Marginal 

classification accuracy voor de referentieniveaus per meetmoment) op pag. 44 valt af te 

lezen dat de marginal classification accuracy tot begin groep 7 waar wordt gecategoriseerd 

in twee categorieën, tegen de 90% is. Vanaf midden groep 7, waar wordt gecategoriseerd 

in drie categorieën, varieert de marginal classification accuracy tussen 81% en 83%. Er 

wordt dus voldaan aan de norm voor de marginal classification index. Tenslotte valt uit 

Tabel 99 t/m Tabel 102 uit Bijlage 15 af te lezen dat in geen enkel geval een leerling een 

niveau krijgt dat meer dan één niveau afwijkt (met andere woorden, een leerling waarvan 

het ware referentieniveau ‘2F’ is, krijgt als toetsuitslag nooit ‘naar 1F’ en andersom). 

 

Conclusie: 

De betrouwbaarheid van de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 is ‘voldoende’ als 

aangenomen mag worden dat de toets geen zware consequenties voor de leerlingen heeft 

en ingestemd wordt met de eisen voor de betrouwbaarheid van het COTAN 

beoordelingssysteem (Evers et al., 2010). Op aspect B2 wordt aan de volgtoetsen Diatekst 

groep 6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  
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Validiteit 

V1 Inhoudsvaliditeit: Dragen de items in de toets bij aan de validiteit van de toets (hierbij 

gaat het om aspecten als relevantie, objectiviteit en efficiëntie van de items)? 

Bevindingen: 

De items dragen voldoende bij aan de validiteit van de toets.  

 

Conclusie: 

‘voldoende’. 

 

V2 Constructvaliditeit: Meet de toets in zijn geheel datgene wat hij beoogt te meten? 

Bevindingen: 

In paragraaf 4.1.4 (‘Resultaten kalibratieonderzoek’) was al aannemelijk gemaakt dat er 

sprake was van een passing van het geassumeerde meetmodel (i.e., het 2PLM) en er dus 

mag worden uitgegaan van unidimensionaliteit, hetgeen impliceert dat aan de 

noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde van constructvaliditeit wordt voldaan. In 

paragraaf 5.3 (‘Validiteit’) wordt aanvullend onderzoek verricht naar constructvaliditeit 

door middel van soortgenootvaliditeit, welke is onderzocht door de scores van groep 5 tot 

en met groep 8 op de Cito LVS 3.0 toetsen voor begrijpend lezen te correleren met de 

scores op de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8. Zowel aan de scholen die deelnamen 

aan het kalibratie-onderzoek als aan de scholen die deelnamen aan de 

normeringsonderzoeken, waaronder de partnerscholen van Diataal, is gevraagd de scores 

van groep 5 tot en met groep 8 op de Cito LVS 3.0 toetsen voor begrijpend lezen aan te 

leveren. Er zijn in totaal van 1853 leerlingen Cito-scores opgevraagd tijdens het kalibratie-

onderzoek in 2018-2019 en tijdens de midden- en de eindmeting van de 

normeringsonderzoeken in 2019-2020, welke redelijk representatief bleken te zijn voor de 

gehele steekproef van leerlingen met Cito-scores die ongeveer gelijktijdig zijn afgenomen. 

De correlatie tussen de vaardigheidsscore van de Cito LVS 3.0 Begrijpend Lezen en de 

volgtoetsen van Diatekst bleek hoog te zijn (r = 0.80), hetgeen kan worden opgevat als 

verdere empirische evidentie voor constructvaliditeit. 

 

Conclusie: 

Het gerapporteerde onderzoek in paragraaf 5.3 naar soortgenootvaliditeit in de vorm van 

convergente validiteit tussen de vaardigheidsscore van de Cito LVS 3.0 toetsen voor 

Begrijpend Lezen en de volgtoetsen van Diatekst vormen een psychometrische 

ondersteuning voor de constructvaliditeit van de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8. Er 

wordt dus datgene gemeten wat de toets in zijn geheel beoogt te meten, namelijk 

leesvaardigheid bij groep 6, 7 en 8.  Op aspect V2 wordt derhalve aan de volgtoetsen 

Diatekst groep 6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Het volg-aspect 

Va1 Is er een voldoende empirische onderbouwing van de schaal waarop de groei van een 

leerling wordt uitgedrukt? Wordt groei op een adequate manier gemeten? 

Bevindingen: 
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De volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 zijn door middel van IRT-analyses van het 2PLM 

op één schaal gebracht, waardoor hun vaardigheidsscores (TNB, tekstbegripsniveau) 

onderling vergelijkbaar zijn en de groei van leerlingen in de vorm van hun 

vaardigheidsontwikkeling kan worden gevolgd door hun scores op de verschillende 

opeenvolgende momenten met elkaar te vergelijken. Naast de niveaubepaling is dit het 

tweede primaire gebruiksdoel van de volgtoetsen Diatekst. De vaardigheidsschaal loopt 

van TBN-score 400 tot 1145 voor de leerlingen van eind groep 5 tot midden groep 8 en 

wordt doorontwikkeld naar beneden voor leerlingen vanaf groep 3, en naar boven voor 

leerlingen in het voortgezet onderwijs. De TBN-schaal is een lineaire transformatie van de 

(moeilijk door leerkrachten te interpreteren) theta-schaal met een gemiddelde van 1000 

en een standaarddeviatie van 150.  

 

De TBN-score wordt ook weergegeven ten opzichte van de streefscore, die het gebied 

duidt waarin de score van de leerling idealiter ligt op weg naar het uiteindelijk te behalen 

tekstbegripsniveau. Bovendien worden de referentieniveaus 1F en 2F gegeven zodra deze 

zijn behaald. Naast het volgen van deze individuele groei van leerlingen (en t.o.v. andere 

leerlingen in hun groep) in de vorm van streefscores en referentieniveaus F1 en F2 

(vastgesteld via absolute normering), kan de groei van leerlingen ook worden gevolgd aan 

de hand van niveaugroepen waarin ze worden ingedeeld op basis van hun percentielscores. 

Hierbij worden leerlingen op basis van een landelijke steekproef vergeleken met leerlingen 

op hetzelfde moment in de schoolloopbaan. Dit gebeurt door middel van relatieve 

normering op basis van landelijke normgroepen, waardoor leerlingen op basis van een 

landelijke steekproef kunnen worden vergeleken met leerlingen op hetzelfde moment in 

de schoolloopbaan.    

 

Conclusie: 

Er is voldoende empirische onderbouwing van de schaal waarop de groei van een leerling 

wordt uitgedrukt en de groei wordt op een adequate manier gemeten. Op aspect Va1 

wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

Va2 Wordt de betrouwbaarheid van de groei op die schaal adequaat weergegeven? 

Bevindingen: 

In de WV wordt niet vermeld hoe de betrouwbaarheid van de groei op die schaal wordt 

weergegeven.  

 

Conclusie: 

Op aspect Va2 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 het volgende oordeel 

toegekend: ‘Voldoende’. 

 

Va3 Worden er gegevens verstrekt (aan de gebruiker) over hoe groei geïnterpreteerd dient 

te worden?  

Bevindingen: 

De handleiding van Diatekst bevat een duidelijke en uitgebreide beschrijving van hoe de 

leerkracht de resultaten van de leerlingen dient te interpreteren. De score van een leerling 

wordt uitgedrukt in een tekstbegripsniveau (TBN). In een groeigrafiek wordt de TBN-score 
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gegeven met bijbehorende streefscore. Hiermee kan de leerkracht zien hoe een leerling 

ten opzichte van de streefscore en van zichzelf groeit. Streefscores zijn gekoppeld aan het 

verwachte uitstroomprofiel. Met de percentielscore kan de leerkracht de leerling 

vergelijken met het landelijk gemiddelde. 

 

De TBN-score van een leerling is gekoppeld aan een kleur op een liniaal (zie Figuur 1: De 

kleurenschaal van Diatekst), waardoor groei van de leerling inzichtelijk wordt gemaakt 

voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Hierdoor kunnen de volgtoetsen Diatekst niet 

alleen summatief, maar vooral ook formatief gebruikt worden. De kleurenliniaal is 

gebaseerd op een vaardigheidsschaal die doorloopt van het basisonderwijs tot en met het 

voortgezet onderwijs, waardoor leerlingen gevolgd kunnen worden in een doorlopende 

leerlijn. De kleuren van lichtgrijs t/m roze worden gegeven in het basisonderwijs en de 

kleuren die erna komen worden pas gegeven in het voortgezet onderwijs. De 

referentieniveaus 1F en 2F worden gehaald in het kleurgebied groen, respectievelijk paars. 

Vervolgens zijn er op deze schaal tussenniveaus bepaald (de groei van 1F naar 2F loopt 

via oranje en rood, etc.), waardoor de ontwikkeling van leerlingen fijnmaziger is af te lezen 

dan de referentieniveaus (kleuren kunnen worden gezien als ‘ontwikkelingszones’).  

 

Naast de TBN-score van de leerling is in de groeigrafieken ook een gebied gemarkeerd dat 

het streefscoregebied aangeeft, waardoor in de groeigrafiek in een oogopslag zichtbaar is 

hoe een leerling presteert t.o.v. zijn leeftijdsgenoten uit de landelijke steekproef. De 

leerkracht kan deze gebieden per leerling instellen op laag (rond het 20e percentiel), 

midden (rond het 50e percentiel, de standaard) of hoog (rond het 80e percentiel). Een 

leerkracht kan, eventueel in gesprek met ouders en leerlingen, bepalen of gebruikgemaakt 

wordt van de mogelijkheid om het streefscoregebied naar beneden of juist naar boven bij 

te stellen. In de ‘Handleiding Diatekst’ wordt het bovenstaande gedetailleerd toegelicht 

voor de leerkracht, waarin ook voorbeeldresultaten worden gedemonstreerd op school-, 

cohort-, groeps- en leerlingniveau op basis van vaardigheids- en streefscores.   

 

Conclusie: 

Er worden voldoende gegevens verstrekt (aan de gebruiker) over hoe groei 

geïnterpreteerd dient te worden. Op aspect Va3 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 

6, 7 en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

Inzicht in leervorderingen 

I1 Levert de toetsaanbieder een format voor een geschreven toelichting bij de 

leervorderingen van de leerling die (ook) voor ouders/voogden/verzorgers begrijpelijk is? 

Bevindingen: 

In Bijlage 2 van de ‘Handleiding Diatekst’ wordt een ouderfolder in de vorm van een 

geschreven toelichting bij de leervorderingen van de leerling gegeven die (ook) voor 

ouders/voogden/verzorgers begrijpelijk is. Toetsresultaten van de leerling worden hier in 

begrijpelijke termen uitgelegd aan de hand van de referentieniveaus (en bijbehorende 

doorlopende kleurenliniaal), streefscores, percentielscores, vaardigheidsscores en 

domeinscores. Deze kleurenliniaal kan ondersteunend zijn bij het bespreken van de 

toetsresultaten met leerlingen en ouders. Hierbij wijzen domeinscores op de sterke en 

zwakke punten van een leerling en geven zo een diagnostisch (dia in Diataal staat voor 

diagnostisch) beeld, waardoor de leerkracht het onderwijs beter kan afstemmen op de 

leerling.  
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Conclusie: 

De toetsaanbieder (i.e., Diataal) levert een geschreven toelichting bij de leervorderingen 

van de leerling die (ook) voor ouders/verzorgers/voogden/docenten begrijpelijk is. Op 

aspect I1 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 en 8 het volgende oordeel 

toegekend: ‘Voldoende’. 

 

I2 Is er een evaluatie van de leervorderingen en worden op basis van deze evaluatie 

vervolgstappen geformuleerd? 

Bevindingen: 

Het scoreprofiel van leerlingen die op de volgtoetsen Diatekst op of beneden de mediaan 

presteren, worden op basis van subscores nader geanalyseerd en opmerkelijke 

scoreprofielen worden vervolgens gesignaleerd, waardoor handvatten kunnen worden 

geboden voor het formatieve werken met het toetsen op een lager niveau. Bij een 

vergelijking van de scores op deze subschalen worden opvallende verschillen tussen 

relatief sterkere en zwakkere aspecten hierbij weergegeven in drie door Hacquebord 

(1989, 1997) voorgestelde lezersprofielen. De compenserende lezer, de schoolse lezer en 

de vermijdende lezer worden hierbij onderscheiden (zie ook Bijlage 1 in ‘Handleiding 

Diatekst’). 

 

Ook de hierboven besproken domeinscores in de ouderfolder onder aspect I1 kunnen 

worden beschouwd als een evaluatie van de leervorderingen en op basis waarvan 

vervolgstappen kunnen worden geformuleerd.  

  

Conclusie: 

Er is een evaluatie van de leervorderingen en op basis van deze evaluatie worden 

vervolgstappen geformuleerd. Op aspect I2 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 6, 7 

en 8 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

  

Referentieniveaus 

R1 Sluit de inhoud van de toets aan op de kennis en vaardigheden zoals omschreven in 

de referentieniveaus van het betreffende domein (voor toetsen vanaf groep 6)? 

Bevindingen: 

Diatekst sluit aan bij de referentieniveaus voor lezen en het biedt inzicht in de vorderingen 

van de leerlingen richting 1F en 2F. De tekstsoorten in Diatekst zijn informatieve, 

betogende, instructieve en verhalende teksten. Het niveau van deze teksten is volgens de 

handleiding op diverse manieren vastgesteld. Naast de indeling volgens de begripsniveaus 

micro, meso en macro zijn de items ook ingedeeld naar de verschillende aspecten van 

tekstbegrip volgens het Referentiekader: Techniek & Woordenschat, Begrijpen, 

Interpreteren, Samenvatten en Opzoeken.  

 

Conclusie: 

‘voldoende’. 
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3. Verzamelstaat 

Kwaliteitsaspect Code Oordeel 

De kwaliteit van de steekproef S1 Voldoende 

 S2 Voldoende 

 S3 n.v.t. 

 S4 n.v.t. 

Normering N1.1 Voldoende 

 N1.2 n.v.t. 

 N1.3 n.v.t. 

 N2.1 Voldoende 

 N2.2 Voldoende 

 N2.3 Voldoende 

Betrouwbaarheid B1 Voldoende 

 B2 Voldoende 

Validiteit V1 Voldoende 

 V2 Voldoende 

Volg-aspect Va1 Voldoende 

 Va2 Voldoende 

 Va3 Voldoende 

Inzicht in leervorderingen I1 Voldoende 

 I2 Voldoende 

Referentieniveaus R1 Voldoende 
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