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1. Algemene informatie 

 

Algemeen en meetpretentie 

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

leerlingvolgsysteem met volgtoetsen voor taal en rekenen. Ter beoordeling liggen de 

volgtoetsen Diawoord groep 3, 4 en 5 voor. In lijn met de Dia-eindtoets bevat het Dia-LVS 

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

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

volgtoetsen Diawoord). 

 

De volgtoetsen Diawoord 345 meten de woordkennis bij leerlingen vanaf midden groep 3 

tot en met midden groep 5 van het basisonderwijs, en de ontwikkeling daarvan in deze 

onderwijsperiode. Er zijn vijf volgtoetsen. Per schooljaar zijn er drie toetsmomenten, 

waarbij de eindmeting van het vorige leerjaar inhoudelijk gelijk is aan de beginmeting van 

het volgende leerjaar.  

 

De volgtoetsen Diawoord 345 zijn bedoeld om per meetmoment het niveau van de 

woordenschat van leerlingen te bepalen. Doordat de vaardigheidsscores (WSN, 

woordenschatniveau) door middel van IRT analyses op één schaal zijn gebracht, is het 

bovendien mogelijk om groei van leerlingen te volgen, dit is naast de niveaubepaling het 

tweede primaire gebruiksdoel van de toetsen Diawoord 345.  

 

Leerlingen krijgen als uitslag een WSN-score. De WSN-score wordt ook weergegeven ten 

opzichte van het streefscoregebied op de schaal waarbinnen de score van de leerling 

idealiter ligt op weg naar het uiteindelijk te behalen woordenschatniveau. Om voor leraren, 

leerlingen en ouders de doorlopende vaardigheidsontwikkeling inzichtelijk te maken en te 

helpen bij de interpretatie daarvan, worden de WSN-scores afgebeeld op een 

kleurenschaal. Daarnaast wordt per toetsmoment een percentielscore gegeven, die de 

leerlingen op basis van een landelijke steekproef vergelijkt met leerlingen op hetzelfde 

moment in de schoolloopbaan. 

 

Doelgroep  

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

onderbouw van het reguliere en speciaal basisonderwijs vanaf midden groep 3 tot en met 

midden groep 5. De toetsen Diawoord 345 zijn genormeerd bij leerlingen uit het reguliere 

basisonderwijs, voor het speciaal basisonderwijs is geen aparte normering beschikbaar. 

 

Inhoudelijke theoretische inkadering:  

Hoewel woordenschat niet als apart onderdeel is opgenomen in het Referentiekader 

(Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2009), wordt er wel gesteld dat 

vanaf referentieniveau 2F (begrijpend lezen) ‘de woordenschat van de leerling voldoende 

is om teksten te lezen en wanneer nodig kan de betekenis van onbekende woorden uit de 

vorm, de samenstelling of de context afgeleid worden’. 

 

Diawoord 345 meet de receptieve kennis van in het Nederlands algemeen frequente 

woorden, schooltaalwoorden, vakspecifieke woorden en figuurlijk taalgebruik. Bij de 

toetsmatrijzen is rekening gehouden met de verdeling van de vraagtypen, de verdeling 

van verschillende woordsoorten (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke 

naamwoorden en overige) en de door panels inhoudelijk ingeschatte moeilijkheid. 
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Inhoud van het toetspakket  

Het toetspakket Diawoord 345 bestaat uit de volgende documenten: 

• Wetenschappelijke verantwoording Diawoord 345, 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 6 bijlagen, waaronder items en antwoorden. 

• Handleiding Diawoord 2021-2022. 

• Informatie voor ouders LVS PO. 

• Inzage digitale toetsitems Diawoord. 

• Toetsregelement Dia LVS PO. 

• Wegwijs in de Dia-groeiwijzer PO.  
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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), Prof. Dr. Desiree Joosten-Ten Brinke 

(onderwijskundig expert) en Liza Kozlowska MA (secretaris). 

Bij onderstaande beoordeling van de kwaliteitsaspecten met bijbehorende codes van het 

voornoemde beoordelingskader worden passages uit de wetenschappelijke 

verantwoording en de Handleiding veelal letterlijk vermeld. 

 

De kwaliteit van de dataverzameling 

S1 Is de steekproef van leerlingen representatief? 

Bevindingen: 

Aan het kalibratieonderzoek deden in totaal 123 scholen mee met leerlingen uit de groepen 

3, 4 en 5. In totaal hebben er 12.320 leerlingen meegedaan aan een of meer toetsen. Het 

geslacht van de leerling is door de scholen opgegeven. Enkele scholen hebben hierover 

geen gegevens aangeleverd. De achtergrondvariabelen regio, denominatie en 

urbanisatiegraad zijn aan de hand van het vestigingsnummer (BRIN-nummer plus 

vestigingscode) van de school nagezocht in de bestanden die beschikbaar zijn gesteld door 

DUO, peildatum 01-10-2018 (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2019). De landelijke 

percentages zijn ook berekend met behulp van deze bestanden. 

Om na te gaan of de steekproef representatief is, is getoetst op verschillen tussen de 

populatie en steekproef. Door de grote aantallen zijn de verschillen al snel significant, 

daarom is gekeken naar de effectgrootte, door de coëfficiënt ϕ te berekenen. Zoals in de 

laatste kolom van Tabel 8 (pag. 21, Wetenschappelijke verantwoording Diawoord 345) is 

af te lezen, wijken, behalve voor geslacht, voor alle achtergrondvariabelen de aantallen in 

de steekproef teveel af van die in de populatie en is de steekproef niet representatief te 

noemen. 

Bij het kalibratieonderzoek is door middel van DIF-analyses (Differential Item Functioning) 

nagegaan of de itemparameterschattingen als gelijk kunnen worden beschouwd in de 

verschillende subgroepen die kunnen worden onderscheiden n.a.v. de 

achtergrondvariabelen. Wanneer dat het geval is, functioneren de items in de subgroepen 

gelijkwaardig als indicatoren voor de vaardigheid (Reise, 2015). Voor alle items van de 

volgtoetsen geld dat er geen sprak was van DIF. Omdat de steekproef niet representatief 

was zijn bij het vaststellen van de relatieve normen steekproefgewichten (4.2.2) 

toegepast. 

Conclusie: 

Alhoewel de steekproef op de aspecten regio, denominatie en urbanisatie niet 

representatief is, wordt hier op adequate wijze voor gecorrigeerd.  

Op aspect S1 wordt aan de toetsen Diawoord 345 het volgende oordeel toegekend: 

‘voldoende’. 



Beoordeling van LVS-instrument Diawoord groep 3,4 en 5   

 

4 

 

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

Bevindingen: 

In totaal zijn er in het kalibratieonderzoek (‘k groep 3’ tot en met ‘k groep 5’) 510 items 

uitgezet. Een deel daarvan (55 items) is ook in het onderzoek ter ontwikkeling van 

Diawoord 678 opgenomen, om een link te creëren met de schaal voor de al eerder 

ontwikkelde Diawoord 678 toets (Diataal BV, 2021). De 510 items zijn verdeeld over 51 

‘itemblokken’ van tien opgaven. Bij het kalibratieonderzoek maakte elke leerling een 

aantal van deze itemblokken. In groep 3 waren dit zes blokken, dus 60 items, in groep 4 

waren dit acht blokken, dus 80 items en in groep 5 waren dit vijf blokken, dus 50 items. 

Bij het samenstellen van de itemblokken is geprobeerd de inhoudelijke samenstelling zo 

gelijkmatig mogelijk te houden wat betreft verdeling van de vraagtypen en woordsoorten. 

Hierbij is ook gelet op de ingeschatte moeilijkheid van de items en voor welk toetsmoment 

de items ontwikkeld zijn. 

 

Na de kalibratieonderzoeken zijn items geselecteerd voor de samenstelling van de toetsen 

voor de normeringsonderzoeken. De data van deze normeringsonderzoeken zijn 

toegevoegd aan die van het kalibratieonderzoek om een nieuwe kalibratie uit te kunnen 

voeren. Elk item in de kalibratie is gemaakt door 247 tot 2.793 leerlingen (gemiddeld 

1.391). De items met de lagere leerlingaantallen betreffen items die niet geselecteerd zijn 

voor het normeringsonderzoek en dus alleen in het oorspronkelijke kalibratieonderzoek 

zijn afgenomen. De 230 items die zijn geselecteerd voor de uiteindelijke toetsen zijn 

gemaakt door 1.683 tot 2.793 leerlingen (gemiddeld 2.221). 

 

Opmerking: Omdat het 2-parameter logistisch model is gebruikt bij het 

kalibratieonderzoek, is dit aantal voldoende. Meestal wordt als vuistregel gehanteerd dat 

het aantal afnames per item groter moet zijn dan 400 a 500. Daar wordt aan voldaan.  

 

Conclusie: 

Het onvolledige maar ‘verbonden’ dataverzamelingsdesign is adequaat.  

Op aspect S2 wordt aan de toetsen Diawoord 345 het volgende oordeel toegekend: 

‘voldoende’ 

 

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: 

n.v.t. 

Conclusie: 

n.v.t. 
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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: 

n.v.t. 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

 

Normering 

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

Bevindingen: 

Aangezien de scores ook vergelijkbaar moeten zijn met de al eerder ontwikkelde Diawoord 

678 toets (Diataal BV, 2021), werden in de onderzoeken ter ontwikkeling van zowel 

Diawoord 345 als Diawoord 678 een aantal identieke items opgenomen (n=55). Met de 

data die beschikbaar zijn voor deze items zijn de scores van Diawoord 345 met behulp 

van een equivaleringsmethode op dezelfde schaal gezet als de scores van Diawoord 678. 

De manier van vragen voor deze identieke items verschilde wel in beide toetsen. Met 

behulp van het r-pakket equateIRT (Battauz, 2015), zijn de items met twee verschillende 

methodes geequivaleerd. 20 items die robuust waren ten aanzien van de verschillende 

methodes zijn geslecteerd voor de uiteindelijke schaaltransformatie. Dat leidde voor 

Diawoord 345 tot de volgende lineaire transformatie 𝑊𝑆𝑁 = 88,3 × 𝜃 + 724,8. Na 

toelichting van de toetsaanbieder is duidelijk geworden hoe deze transformatie 

geïnterpreteerd moet worden.  

 

Aangezien er voor woordenschat geen landelijke referentieniveaus beschikbaar zijn, is een 

absolute normering voor deze toets niet van toepassing en kan er alleen een relatieve 

normering worden gegeven. 

 

Voor het relatief normeren is uitgegaan van de percentielscore die de leerlingen behalen. 

Daarmee kunnen leerlingen onderling vergeleken worden. Vanwege het niet representatief 

zijn van de steekproef, is door middel van anova’s nagegaan of achtergrondvariabelen 

effecten hebben op de woordenschat scores van de leerlingen in de verschillende 

normgroepen. Naar aanleiding hiervan is met steekproefgewichten gewerkt bij het 

normeren. 

 

Conclusie: 

De equivaleringsmethode is gemotiveerd en op de juiste wijze uitgevoerd. Op aspect N1.1 

wordt aan de toetsen Diawoord 345 het volgende oordeel toegekend: ‘voldoende’. 

 

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

getraind? 

Bevindingen: 

n.v.t. 

 

Conclusie: 

n.v.t. 
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N1.3 Is er voldoende overeenstemming tussen de beoordelaars? 

Bevindingen: 

n.v.t. 

 

Conclusie: 

n.v.t. 
 

 

N2.1 Zijn de normgroepen groot genoeg? 

Bevindingen: 

In Bijlage 3 is af te lezen dat de steekproef omvang voor het groep 3 normeringsonderzoek 

gelijk was aan (Nmidden = 1390 en Neind = 1283), voor het groep 4 normeringsonderzoek 

gelijk was aan (Nbegin = 907, Nmidden = 1587 en Neind = 1291) en voor het groep 5 

normeringsonderzoek gelijk was aan (Nbegin = 967 en Nmidden = 1691).  

 

Conclusie: 

De normgroepen zijn groot genoeg. Op aspect N2.1 wordt aan de toetsen Diawoord 345 

het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

 

N2.2 Zijn de normgroepen representatief? 

Bevindingen: 

De steekproeven niet representatief voor de populatie. De aantallen in de steekproef 

wijken te veel af van die in de populatie voor de achtergrondvariabelen regio, urbanisatie 

en denominatie. Er is door middel van anova’s nagegaan of achtergrondvariabelen effecten 

hebben op de scores van de leerlingen in de verschillende normgroepen. Hoewel er in de 

verschillende groepen soms significante effecten optraden bleken deze altijd klein. 

Vanwege de gevonden effecten, wordt om vertekening in de relatieve normen te 

voorkomen, statistische weging toegepast. Met behulp van het R-package anesrake 

(Pasek, 2018) wordt aan de leerlingen een steekproefgewicht toegekend. Hierbij wordt 

een maximum van 2 aangehouden, wat volgens het COTAN-beoordelingssysteem (Evers 

et al., 2010) de maximale acceptabele factor is. 

 

Conclusie: 

De normgroepen zijn niet representatief. Maar daar wordt op een adequate wijze voor 

gecorrigeerd. Op aspect N2.2 wordt aan de toetsen Diawoord 345 het oordeel ‘voldoende’ 

toegekend. 

 

N2.3 Zijn de normen correct bepaald? 

Bevindingen: 

De equivaleringsprocedure is correct beschreven en toegepast. 

 

Conclusie: 

De normen zijn correct bepaald. Op aspect N2.3 wordt aan de toetsen Diawoord 345 het 

oordeel ‘voldoende’ toegekend 
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Betrouwbaarheid 

B1 Zijn of worden de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend? 

Bevindingen: 

De betrouwbaarheid is in de IRT niet voor elke leerling gelijk: deze is afhankelijk van de 

vaardigheid. Met IRT kan wel een globale betrouwbaarheid geschat worden. De globale 

betrouwbaarheid is de proportie door scoring verklaarde variantie en wordt gegeven in de 

output van het softwarepakket Lexter. Voor de verschillende meetmomenten worden in 

Tabel 12 zowel de gevonden betrouwbaarheden tijdens de normeringsonderzoeken 

weergegeven, als de betrouwbaarheden voor gesimuleerde toetsdata.  

 

Conclusie: 

De betrouwbaarheidsgegevens worden correct berekend. Op aspect B1 wordt aan de 

toetsen Diawoord 345 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

B2 Zijn de betrouwbaarheidsgegevens voldoende gezien de conclusies en eventuele 

beslissingen die met het instrument genomen worden? 

Bevindingen: 

In Tabel 12 (pag. 28, Wetenschappelijke verantwoording Diawoord 345) worden voor de 

verschillende meetmomenten zowel de gevonden betrouwbaarheden tijdens de 

normeringsonderzoeken weergegeven, als de betrouwbaarheden voor gesimuleerde 

toetsdata. Deze globale betrouwbaarheden liggen allen boven de 0,87 en kunnen daarmee 

als goed gekwalificeerd worden. 

 

In een simulatiestudie zijn met behulp van de ‘ware vaardigheid’ en de geschatte 

vaardigheid de marginal classification accuracy en de accuracy plus/minus 1 berekend. 

Voor de accuracy plus/minus 1 stelde Pilliner een minimum streefwaarde voor van 95%. 

De marginal classification accuracy zou in het ideale geval moeten liggen tussen 75% en 

80%, in de praktijk worden meestal waarden tussen de 60% en 70% gevonden (Tomesen, 

M., Engelen, R. & Hiddink, L., 2019).  

 

In de uitgevoerde simulatiestudie varieert de marginal classification accuracy tussen de 

64% en de 72%. De accuracy plus/minus 1 varieert tussen 99% en 100%.  

 

Conclusie: 

De betrouwbaarheidsgegevens zijn voldoende gezien de conclusies en eventuele 

beslissingen die met het instrument genomen worden. Op aspect B2 wordt aan de toetsen 

Diawoord 345 het volgende oordeel toegekend: ‘voldoende’. 
 

 

Validiteit 

V1 Inhoudsvaliditeit: Dragen de items in het instrument bij aan de validiteit van het 

instrument (hierbij gaat het om aspecten als relevantie, objectiviteit en efficiëntie van de 

items)? 
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Bevindingen: 

Relevantie: De items van Diawoord voor groep 3, 4 en 5 meten de receptieve woordkennis 

van leerlingen. In de toetsmatrijzen is terug te zien dat de verschillende woordsoorten en 

vraagtypen op passende wijze over de items per meetmoment verdeeld zijn. Bij de 

verdeling van de woordsoorten per meetmoment is gestreefd naar evenredigheid met de 

verdeling van woordsoorten in de Nederlandse taal, rekening houdend met het 

veranderende taalaanbod bij de oplopende leeftijd van de doelgroepen. De vier vraagtypen 

komen midden groep 3 nog evenredig aan bod; daarna worden de twee makkelijkste 

vraagtype steeds meer vervangen door de moeilijkere vraagtypen. De woorden zijn 

geselecteerd uit wetenschappelijk verantwoorde woordenlijsten, voornamelijk uit de 

Digiwaklijsten. De moeilijkheid en relevantie van de gekozen woorden zijn passend bij de 

momenten in de verschillende jaargroepen.   

 

Objectiviteit: De items van Diawoord 345 zijn allemaal meerkeuzevragen en het scoren 

gebeurt automatisch.  

 

Efficiëntie: De formulering van de items is passend bij de doelgroep. Wat betreft de afname 

staat in de handleiding dat alle opgaven inclusief de antwoordopties automatisch worden 

voorgelezen, zodat de technische leesvaardigheid geen rol speelt. Dat lijkt een goede 

keuze.  

 

Conclusie: 

‘voldoende’; de items van Diawoord 345 dragen voldoende bij aan de validiteit van de 

toets. 

 

 

V2 Constructvaliditeit: Meet het instrument in zijn geheel datgene wat het beoogt te 

meten? 

 

Bevindingen: 

Soortgenootvaliditeit is onderzocht door naar de convergente en divergente validiteit te 

kijken. Daarvoor zijn de correlaties berekend van de Diawoord toets met Cito Begrijpend 

Lezen, Cito Spelling en Cito Rekenen-Wiskunde en de Diatoetsen die nog in ontwikkeling 

zijn (Diatekst 345, Diaspel 345 en Diacijfer 345). 

 

De verwachting dat de Diawoord 345 toetsen hoog zouden correleren met Diatekst en Cito 

LVS 3.0 begrijpend lezen, wordt redelijk waargemaakt. De verwachting dat de Diawoord 

345 toetsen laag zou correleren met de andere genoemde toetsen wordt eveneens 

waargemaakt. 

 

Om de construct validiteit te onderbouwen zou ook gekeken kunnen worden naar de 

dimensionaliteit van het construct. Met behulp van IRT of met factoranalyse zou deze 

dimensionaliteit in kaart gebracht kunnen worden. Als een unidimensioneel IRT model 

beter fit dan een multidimensioneel model, of als een factoranalyse resulteert in een model 

met één dominante factor, dan wordt daarmee onderbouwd dat de toetsen één construct 

meten. 

 

Conclusie: 

Met name de divergente validiteit blijkt lastig aan te tonen. Dat kan komen omdat bij alle 

toetsen voor een deel een beroep wordt gedaan op algemene cognitieve vaardigheden, de 
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g-factor. De gepresenteerde onderbouwing is niet sterk. Desondanks wordt op aspect V2 

aan de toetsen Diawoord 345 het volgende oordeel toegekend: ‘voldoende’. 

 

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 correcte manier gemeten? 

Bevindingen: 

Met behulp van de vaardigheid van een leerling op twee verschillende meetmomenten en 

de bijbehorende schattingsfouten kan er worden bepaald of een leerling significant is 

gegroeid. Hiervoor stellen Jacobson en Truax (1991) de Reliable Change Index voor (RCI). 

De RCI kan dan in combinatie met een inschatting van de onderwijskundige relevantie 

gebruikt worden om vast te stellen of individuele verandering zowel statistisch als 

onderwijskundig significant is. De RCI werd ontwikkeld voor toepassing binnen de 

klassieke testtheorie, maar kan ook gebruikt worden binnen de itemresponstheorie. Indien 

items zijn gekalibreerd op dezelfde schaal heeft dat bovendien het voordeel dat het dan 

niet noodzakelijk is dat metingen zijn verricht met dezelfde items (Jabrayilov, Emons, & 

Sijtsma, 2016). 

 

Conclusie: 

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

wordt uitgedrukt. Op aspect Va1 wordt aan de toetsen Diawoord 345 het volgende oordeel 

toegekend: ‘voldoende’. 

 

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

Bevindingen: 

Bij de toetsen van Diawoord 345 wordt gebruik gemaakt van IRT. Daarmee kan de 

betrouwbaarheid van de groei op de schaal correct weergegeven worden. In de 

wetenschappelijke verantwoording wordt in Figuur 3 (pag. 31) geïllustreerd wat de 

schattingsfouten zijn voor de verschillende scores en de verschillende leerjaren.  

 

Conclusie: 

De betrouwbaarheid van de groei wordt correct weergegeven. Op aspect Va2 wordt aan 

de toetsen Diawoord 345 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

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

geïnterpreteerd dient te worden?  

Bevindingen: 

In de ‘Handleiding Diawoord basisonderwijs’ wordt voor de gebruiker beschreven hoe de 

groei geïnterpreteerd moet worden op schoolniveau, cohortniveau, groepsniveau en 

leerlingniveau. In deze handleiding wordt ook aangegeven hoe de gebruiker contact op 

kan nemen met de klantenservice om eventuele vragen te beantwoorden en wordt 
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gewezen op het opleidingsaanbod en de hulp die onderwijsadviseurs bieden vanuit 

Diacedemie. 

 

In de handleiding van Diawoord 345 en in het document Wegwijs in Dia-groeiwijzer wordt 

helder toegelicht hoe en op welke niveaus de resultaten van de leerlingen gepresenteerd 

worden en hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden. Daarbij worden voorbeelden van 

rapportages getoond op schoolniveau, cohortniveau, groepsniveau en leerlingniveau. 

Leerlingen krijgen als uitslag een vaardigheidsscore, waarmee scores tussen toetsafnames 

vergeleken kunnen worden en groei in kaart kan worden gebracht in een groeigrafiek. De 

vaardigheidsscore wordt ook weergegeven ten opzichte van het streefscoregebied. 

Daarnaast wordt een percentielscore  gegeven, die de leerlingen op basis van een 

landelijke steekproef vergelijkt met leerlingen op hetzelfde moment in de schoolloopbaan. 

De school kan zelf kiezen voor een indeling in percentielen (I-V of A-E). 

 

Conclusie: 

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

geïnterpreteerd dient te worden. Op aspect Va3 wordt aan de toetsen Diawoord 345 het 

volgende oordeel toegekend: ‘voldoende’. 

 

Inzicht in leervorderingen 

I1 Levert de aanbieder een geschreven toelichting bij de leervorderingen van de leerling 

die (ook) voor ouders /verzorgers/voogden/docenten begrijpelijk is? 

Bevindingen: 

De toetsaanbieder Diataal levert speciaal voor ouders/voogden/verzorgers een 

informatiebrochure over de interpretatie van de dia LVS toetsen (Informatie voor ouders, 

Leerlingvolgsysteem Diataal), die handvatten geeft voor de interpretatie van de groei 

binnen het leerlingvolgsysteem DIATAAL. Leerlingen kunnen ook op de leerlingpagina in 

de Dia-groeiwijzer hun eigen resultaten en groei inzien. Voor ouders is er een ouderfolder 

beschikbaar waarin de groeigrafiek met de kleurenschaal uitgelegd wordt. Daarbij is 

vermoedelijk voor een deel van de ouders een aanvullende toelichting van de leerkracht 

wenselijk. 

Conclusie: 

De aanbieder levert een geschreven toelichting bij de leervorderingen van de leerling die 

voor ouders/verzorgers/voogden/docenten begrijpelijk is. Op aspect I1 wordt aan de 

toetsen Diawoord 345 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

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

vervolgstappen geformuleerd? 

 

Bevindingen: 

In de ‘Handleiding Diawoord basisonderwijs’ wordt toegelicht hoe de docent door op de 

naam van de leerling te klikken, gedetailleerde informatie per toets krijgt, zoals inzicht in 

de toetsvragen die de leerling heeft gemaakt. Per opgave is aangegeven of de leerling de 

vraag goed of fout heeft beantwoord, en het gegeven antwoord van de leerling is zicht-

baar. In Diawoord 345 wordt het resultaat per leerling weergegeven in een algemene 
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vaardigheidscore voor woordenschat, dus niet onderverdeeld per woordsoort. Dat lijkt 

me ook niet wenselijk. Er worden geen vervolgstappen geformuleerd in de handleiding.    

 

Conclusie: 

De leerkracht kan op itemniveau nagaan welke woorden onbekend zijn bij leerlingen. 

Vervolgstappen worden door de toetsaanbieder niet geformuleerd. Het doel van Diawoord 

is achterblijvende woordkennis van leerlingen, los van tekstbegrip, te signaleren en de 

woordenschatgroei van leerlingen te volgen. De leerkracht zal bij te weinig groei in de 

woordenschatontwikkeling met algemene didactische principes voor woordenschat extra 

aandacht moeten besteden aan onbekende woorden die leerlingen tegenkomen in 

geschreven of gesproken teksten.  

Op aspect I2 wordt aan de toetsen Diawoord 345 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: 

n.v.t 

 

Conclusie: 

n.v.t. 
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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 n.v.t. 
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