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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. 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). Ter beoordeling liggen de volgtoetsen Diatekst 

groep 3, 4 en 5 voor. 

 

Diatekst 345 meet de vaardigheid tekstbegrip 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 adaptieve volgtoetsen, waarmee het niveau en de groei van 

het begrip van luister- en leesteksten wordt vastgesteld. 

 

Doelgroep  

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

middenbouw van het basisonderwijs vanaf midden groep 3 tot en met midden groep 5. De 

toetsen Diatekst zijn adaptief en sluiten daardoor goed aan bij het niveau van iedere 

leerling. De toetsen Diatekst zijn genormeerd bij leerlingen uit het reguliere 

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

 

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 

ontwikkeling van het tekstbegrip 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 345 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 13 bijlagen, waaronder items  

• Handleiding Diatekst 345  

• Toetsreglement Dia-LVS PO  

• Wegwijs in Dia-groeiwijzer  

• Informatiefolder ouders/verzorgers 
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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 (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 tot en met half maart in schooljaar 2019-2020 is het 

materiaal onderzocht in een kalibratieonderzoek in de groepen 3, 4 en 5. Wegens de 

schoolsluiting in verband met de Covid19-pandemie was er niet genoeg data verzameld 

en is er een aanvullend kalibratieonderzoek gedaan. In september/oktober in schooljaar 

2020-2021 is het materiaal daarom nogmaals onderzocht in de groepen 4, 5 en 6.  Aan 

de hand van IRT-analyses van het 2PLM zijn met de data uit beide kalibtatieonderzoeken 

samen vervolgens toetsen samengesteld voor de normeringsonderzoeken in 2021 en 

2022. Op basis van inhoudelijke en psychometrische gronden werden hierbij sommige 

geselecteerde vragen herschreven of geschrapt, maar in de uiteindelijke samenstellingen 

(vanaf schooljaar 2022-2023) zijn wel dezelfde teksten opgenomen.  

Door nieuwe schoolsluitingen konden de normeringsonderzoeken die gepland waren in 

schooljaar 2020-2021 niet allemaal op het geplande moment plaatsvinden. In schooljaar 

2021-2022 is daarom nog een normeringsonderzoek uitgevoerd. Na afloop van de 

normeringsonderzoeken zijn alle data samengenomen om zoveel mogelijk observaties per 

item te krijgen en is de kalibratie opnieuw uitgevoerd. Aan de hand van deze analyses is 

de samenstelling van de toetsen definitief gemaakt. In Tabel 13 wordt de totale 

kalibratiesteekproef beschreven naar de verschillende achtergrondvariabelen geslacht 

(jongen, meisje, onbekend), regio (noord, oost, zuid, west), denominatie (openbaar, 

overig) en urbanisatiegraad (G4, G5-G37, overig).   

Aan de onderzoeken deden in totaal 212 scholen mee met leerlingen uit de groepen 3 tot 

en met 6. In totaal zijn er 30.308 toetsresultaten meegenomen, waarbij het kan 

voorkomen dat leerlingen aan meer dan één onderzoeksmoment hebben deelgenomen. In 

Bijlage 10 (Tabel 1 t/m Tabel 7) worden de steekproefgegevens weergegeven van de 

leerlingen die aan de normeringsonderzoeken hebben deelgenomen in 2021 en 2022, 

waarbij deze gegevens zijn uitgesplitst per groep en per meetmoment (groep 3 midden 

2021-2022, groep 3 eind 2021-2022, groep 4 begin 2021-2022, groep 4 midden 2021-

2022, groep 4 eind 2021-2022, groep 5 begin 2021-2022, groep 5 eind 2021-2022). 

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

hierover echter 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 
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DUO, peildatum 01-10-2021 (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2022). Ook de landelijke 

percentages zijn berekend met behulp van deze bestanden. 

Door middel van presentaties op scholen, telefonische adviesgesprekken, informatie in 

nieuwsbrieven (aan bijvoorbeeld scholen die de LVS-toetsen van Diataal voor de groepen 

6, 7 en 8 al gebruiken) en via sociale media is de werving van scholen gedaan om mee te 

doen aan de onderzoeken. Er is geprobeerd de steekproef zo representatief mogelijk te 

houden bij de werving voor de landelijke populatie van basisscholen. 

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

verdeling in de populatie en de steekproef. Door de grote aantallen zijn de verschillen al 

snel significant voor de Chi-kwadraat toets, daarom kijken we naar de effectgrootte door 

de coëfficiënt phi (φ) te berekenen. Bij φ < 0.10 (phi = sqrt[Chi-kwadraat/N]) wordt 

gesproken van een verwaarloosbaar effect (Cohen, 1988). Dit is gedaan voor zowel de 

totale steekproef, als voor de aparte onderzoeksgroepen (zie Tabel 14). Zoals in Tabel 14 

af te lezen is, wijken, behalve voor geslacht (φ = 0,01), voor alle achtergrondvariabelen 

de aantallen in de steekproef teveel af van die in de populatie en de steekproef is derhalve 

niet representatief te noemen (φ voor regio = 0,15; φ voor denominatie = 0,31; φ voor 

urbanisatie = 0,25). 

Inspectie van Tabel 13-14 laat zien dat de openbare scholen zijn ondervertegenwoordigd 

in de steekproef t.o.v. het landelijke percentage (21,5% versus 29,8%), terwijl de overige 

scholen in de steekproef zijn oververtegenwoordigd t.o.v. het landelijke percentage 

(78,5% versus 70,2%). Ook valt uit Tabel 13-14 af te leiden dat de grote steden G4 en 

middelgrote steden G5-G37 zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef t.o.v. de 

landelijke percentages (8,9% versus 13,6% voor G4 en 17,7% versus 25,2% voor G5-

G37), terwijl de overige plaatsen in de steekproef zijn oververtegenwoordigd t.o.v. het 

landelijke percentage (73,45% versus 61,2%).  

De reden dat het lastig is gebleken om  zowel openbare scholen als scholen in grote en 

middelgrote 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. 

Daarnaast heeft een aantal scholen dat toegezegd had mee te doen aan het onderzoek 

hiervan afgezien, vanwege de Covid19-pandemie. Tenslotte kunnen we uit Tabel 13-14 

concluderen dat de regio west in de steekproef is oververtegenwoordigd t.o.v. het 

landelijke percentage (55,0% versus 49,8%), terwijl de regio zuid in de steekproef is 

ondervertegenwoordigd t.o.v. het landelijke percentage (15,6% versus 19,4%). 

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

kalibratieonderzoek (zie paragraaf 4.4) 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. Subgroepen 

kunnen echter wel verschillen in gemiddelde en variantie van het vaardigheidsniveau en 

aangezien ze qua aantallen niet in dezelfde mate zijn gerepresenteerd als in de populatie, 

zullen bij het vaststellen van de normen steekproefgewichten (zie paragraaf 4.7) worden 

toegepast.  
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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 normen 

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

wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5 derhalve het oordeel ‘voldoende’ 

toegekend. 

 

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

Bevindingen: 

In totaal zijn er in de onderzoeken 86 teksten met 854 items (van te voren ingeschat op 

moeilijkheid volgens de kleurenliniaal van Diataal) uitgezet, waarover één grote kalibratie 

gedaan is. Onder deze 854 items waren 47 items die ook in het onderzoek voor Diatekst 

678 (Diataal BV, 2021) zijn opgenomen en zijn verdeeld over de toetsen van groep 5. Dit 

is gedaan om een link te creëren met de schaal voor de al eerder ontwikkelde Diatekst 

678 en zodoende een doorlopende schaal te kunnen maken. 

Leerlingen uit groep 3 en 4 maakten zes teksten en leerlingen uit groep 5 maakten acht 

teksten bij het eerste kalibratieonderzoek halverwege het schooljaar 2019-2020. Hierbij 

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

ontwikkeld zijn. Bij het tweede kalibratieonderzoek, dat plaatsvond aan het begin van het 

schooljaar 2020-2021, is een nieuw afnamedesign gemaakt. Leerlingen uit groep 4 

maakten zes teksten, leerlingen uit groep 5 maakten zeven teksten en leerlingen uit groep 

6 maakten 8 teksten, ook hier weer in oplopende moeilijkheid (zie Figuur 5).  

Na de kalibratieonderzoeken zijn teksten en items geselecteerd voor de 

normeringsonderzoeken in schooljaar 2020-2021, waarbij items bij een aantal teksten zijn 

geschrapt en/of vervangen door nieuwe items. In schooljaar 2021-2022 vond een nieuw 

normeringsonderzoek plaats, waarbij de toetsen uit 2020-2021 ongewijzigd bleven. 

Vervolgens is er één grote nieuwe kalibratie uitgevoerd door de data van de twee 

normeringsonderzoeken toe te voegen aan die van de beide eerder uitgevoerde 

kalibratieonderzoeken. Figuur 6 toont een globale weergave van het complete 

afnamedesign, met in totaal 854 items. In Bijlage 13 (Tabel 1 t/m Tabel 12) zijn 

gedetailleerde afnamedesigns van de kalibratieonderzoeken te vinden.  

Elk item in de kalibratie is gemaakt door 423 tot 6007 leerlingen (gemiddeld 1833). De 

items met de lagere leerlingaantallen betreffen items die niet geselecteerd zijn voor het 

normeringsonderzoek en dus alleen in de oorspronkelijke kalibratieonderzoeken zijn 

afgenomen. De 369 items die zijn geselecteerd voor de uiteindelijke toetsen zijn gemaakt 

door 651 tot 6007 leerlingen (gemiddeld 3507). Omdat het 2PLM is gebruikt als meetmodel 

bij het kalibratieonderzoek, is dit aantal voldoende. Meestal wordt als vuistregel 

gehanteerd dat het aantal afnames per item groter moet zijn dan 400 à 500. Daar wordt 

aan voldaan. 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een 

onvolledig maar ‘verbonden’ longitudinaal dataverzamelingsdesign. De toetsen waren via 

47 ankeritems met elkaar verbonden, waarmee dus wordt voldaan aan de eis op pagina 5 
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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.  

Omdat het 2PLM als geassumeerd meetmodel uitgaat van unidimensionele gegevens, werd 

er eerst onderzocht of dit uitgangspunt houdbaar was voor de vaardigheid tekstbegrip 

gemeten met Diatekst 345. Op basis van een deelonderzoek naar de factorstructuur 

(confirmatieve factoranalyse uitgevoerd in R) bleek volgens de indices CFI (> 0,90), 

RMSEA (< 0,05), en de SRMR (< 0,08) dat een één-factor model een goede beschrijving 

van de data gaf (Lüdecke et al., 2022). Het gebruik van het unidimensionele 2PLM lijkt 

daarom redelijk.  

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

Buuren, 2019) werden de itemparameters geschat, waarbij in de analyses 18 verschillende 

populaties werden onderscheiden: leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 die meededen aan 

het kalibratieonderzoek, dat plaatsvond in februari/maart en september/oktober in 2020 

(schooljaar 2019-2020 en 2020-2021). Daarnaast leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 die 

meededen aan het normeringsonderzoek, dat plaatsvond op vijf momenten in de 

schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Dit werd gedaan om te voorkomen dat er bias 

optreedt bij het schatten van de itemparameters (Eggen & Verhelst, 2011).  

Om een indicatie te geven van de vaardigheden van de verschillende populaties in de 

analyse worden de schattingen van de populatieparameters van de kalibratie- en 

normeringsonderzoeken (gemiddelden en standaarddeviaties met hun bijbehorende 

standaardfouten) weergegeven in Tabel 15. De geschatte itemparameters zijn voor alle 

toetsen in Bijlage 11 (Tabel 1 t/m Tabel 7) te vinden, waarbij alleen de items zijn 

weergegeven die in de uiteindelijke toetsen zijn opgenomen vanaf schooljaar 2022-2023. 

In de tabellen van Bijlage 11 zijn ook de verwachte iteminformatie en de verwachte p-

waarde opgenomen voor een aantal belangrijke punten op de schaal, zoals de verwachte 

gemiddelde vaardigheid voor het betreffende meetmoment en voor een gemiddelde 

leerling in de doelgroep van de betreffende module. 

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 en de 

standaarddeviatie van de vaardigheidsverdeling van de kalibratiepopulatie. Wanneer deze 

constante c groter is dan 0,5, is de nauwkeurigheid van de parameterschatting 

onvoldoende, wanneer hij lager is dan 0,2, is hij goed. De gevonden waarden voor deze 

constante c liggen tussen de 0,01 en 0,38, waarbij het gemiddelde 0,04 bedraagt. Voor 

zes in de toetsen opgenomen items is de constante c hoger dan 0,2, maar lager dan 0,38.  

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. In Tabel 16 worden het bereik en de gemiddelden van de DIF-analyses per 
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achtergrondvariabele weergegeven voor enkel de 369 items die zijn geselecteerd voor de 

uiteindelijke volgtoetsen. Tabel 16 laat zien dat voor alle geselecteerde items geen van de 

(absolute) verschillen groter is dan 0,1 en er dus geen sprake is van DIF. Hierdoor is het 

dus van ondergeschikt belang dat de steekproef niet geheel representatief is voor de 

populatie.  

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. 

Wanneer de afwijkingen te groot zouden zijn, is dat een aanwijzing dat het geassumeerde 

IRT-model niet past.  

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. De Abs.Dif.-waarden zijn in 217 van de 3620 gevallen hoger 

dan 0,10 (6%). De laagst gevonden waarde is 0,00 en de hoogste 0,23, gemiddeld is de 

Abs.Dif. gelijk aan 0,05. Wanneer alleen gekeken wordt naar de geselecteerde items, in 

de boekjes voor de normeringsonderzoeken, vinden we Abs.Dif.-waarden van 0,00-0,09, 

met een gemiddelde van 0,03. Omdat in geen enkel geval de waarde dus hoger is dan 

0,1, kan over het algemeen geconcludeerd worden dat het model goed past bij de data.  

Conclusie: 

Het onvolledige maar ‘verbonden’ longitudinale dataverzamelingsdesign is adequaat. Op 

aspect S2 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5 het oordeel ‘voldoende’ 

toegekend.  

 

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 3, 4 en 5 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 3, 4 en 5 en er dus geen sprake is van een observatie-instrument.   

Conclusie: 

n.v.t. 
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Normering 

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

Bevindingen: 

Na de kalibratieonderzoeken zijn op basis van inhoudelijke en psychometrische analyses  

(bijv. omdat een ander item bij nader inzien wat betreft  moeilijkheid of iteminformatie 

beter paste dan het eerder gekozen item) de toetsen voor de normeringsonderzoeken 

samengesteld. De beschreven normering is uitgevoerd op data uit de 

normeringsonderzoeken die zijn afgenomen in schooljaar 2021-2022, zoals beschreven in 

paragraaf 4.1. 

 

Doordat gebruik gemaakt is van een IRT-analyse waarbij een gelijktijdige kalibratie kon 

worden uitgevoerd in de groepen 3, 4, en 5, is het mogelijk scores te bepalen op een 

doorlopende schaal in deze groepen. Aangezien de scores ook vergelijkbaar moeten zijn 

met de al eerder ontwikkelde Diatekst 678 toets (Diataal BV, 2021), werden in de 

onderzoeken ter ontwikkeling van zowel Diatekst 345 als Diatekst 678 een aantal identieke 

ankeritems opgenomen (n= 47). Met de data die beschikbaar zijn voor deze items kunnen 

de scores van Diatekst 345 met behulp van een equivaleringsmethode op dezelfde schaal 

worden gezet als de scores van Diatekst 678.  

 

De schaaltransformatie werd bepaald met behulp van een test karakteristieke curve 

methode (Stocking & Lord, 1983) met behulp van het pakket equateIRT (Battauz, 2015). 

Daarnaast werd er ook gekeken naar de uitkomsten van de alternatieve transformatie 

methoden (Haebara, 1980), mean/sigma en mean/mean (Kolen & Brennan, 2004), die 

ook beschikbaar zijn in dit pakket voor R, om te controleren of deze ongeveer gelijke 

resultaten zouden geven. Na een eerste analyse werden negen items, waarvan de 

parameters veel afwijking vertoonden, verwijderd. In een tweede analyse bleken de 

resultaten van de verschillende transformatiemethoden dichter bij elkaar te liggen. Voor 

de definitieve transformatie werd de Stocking en Lord (1983) transformatie uit de tweede 

analyse met 38 items (i.e., 47–9) gebruikt. 

 

Vervolgens werd deze definitieve transformatie nog omgezet naar een TBN 

(Tekstbegripsniveau) met voor de gebruiker goed hanteerbare scores zonder decimalen, 

zoals deze ook in Diatekst 678 wordt gebruikt. Dat leidde voor Diatekst 345 tot de 

volgende lineaire transformatie: TBN = 89,86 × 𝜃 + 638,04.  

 

Aangezien er voor tekstbegrip voor groep 3, 4 en 5 geen landelijke referentieniveaus 

beschikbaar zijn, is een absolute normering voor deze toets niet van toepassing en kan er 

alleen een relatieve normering worden gegeven. Leerlingen krijgen, naast de TBN-score, 

ook een percentielscore. Op deze manier kunnen de resultaten van de leerlingen 

vergeleken worden met leerlingen in hetzelfde leerjaar, op hetzelfde meetmoment. 

 

Zoals in paragraaf 4.2 al besproken is, zijn de steekproeven niet representatief voor de 

populatie. Voor de achtergrondvariabelen regio, urbanisatie en denominatie wijken de 

aantallen in de steekproef te veel af van die in de populatie. Er werd daarom statistische 

weging toegepast om eventuele vertekening in de relatieve normen te voorkomen. Er 

wordt aan de leerlingen een steekproefgewicht toegekend met behulp van het R-package 

anesrake (Pasek, 2018). Hierbij wordt een maximum van 2 aangehouden, wat volgens het 

COTAN-beoordelingssysteem (Everts et al., 2010) de maximale acceptabele factor is.   
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In de laatste kolommen van de tabellen in Bijlage 10 (Tabel 1 t/m Tabel 7) zijn de 

leerlingaantallen en percentages weergegeven na het toepassen van de 

steekproefgewichten. Op basis van de nogmaals berekende phi-coëfficiënten in Tabel 17, 

na het toepassen van de steekproefgewichten, kan geconcludeerd worden dat de 

gevonden effecten nu verwaarloosbaar klein zijn te noemen: coëfficiënt φ ligt voor alle 

achtergrondvariabelen onder 0,10.   

 

Conclusie: 

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

wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

 

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

getraind? 

Bevindingen: 

n.v.t. 

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

 

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: 

Uit de Tabellen 1 t/m 7 in Bijlage 10 (Steekproefgegevens) valt af te lezen dat de 

steekproefgegevens voor het normeringsonderzoek 2021-2022 als volgt zijn: 2344, 2673, 

741, 2917, 3202, 891 en 3100 voor respectievelijk groep midden 3, groep eind 3, groep 

begin 4, groep midden 4, groep eind 4, groep begin 5 en groep midden 5. Met uitzondering 

van groep begin 4 en groep begin 5 (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 het aantal leerlingen in de 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 3, 4 en 5 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  
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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). Voor alle 369 items die zijn 

geselecteerd voor de uiteindelijke toetsen, bleek er geen sprake te zijn van DIF. Met 

andere woorden, de achtergrondvariabelen zijn niet van invloed op de kans om een 

item correct te beantwoorden en het is daarom minder complicerend dat de steekproef 

niet geheel representatief is voor de populatie.  

 

Ook is er nog gecorrigeerd voor het feit dat de steekproef niet geheel representatief 

is door  bij het vaststellen van de relatieve normen statistische weging toe te passen 

met behulp van het R-package anesrake (Pasek, 2018). Op deze manier wordt 

eventuele vertekening in de relatieve normen voorkomen. Na toepassing van de 

steekproefgewichten bleken bij herberekening de phi-coëfficiënten verwaarloosbaar 

klein te zijn.  

 

Conclusie: 

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

groep 3, 4 en 5 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: 

De equivaleringsprocedure is correct beschreven en toegepast. Ook de relatieve normering 

op basis van percentielscores is correct beschreven en toegepast.  

 

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

zowel de inhoudelijke (i.e., zijn de items nog up-to-date wat betreft taalgebruik en 

onderwerp) als psychometrische kwaliteit van de teksten en items van de volgtoetsen 

Diatekst 345 te bewaken. Wat betreft de psychometrische analyses zal vooral nagegaan 

worden of de itemparameters nog vergelijkbaar zijn met de parameters die gerapporteerd 

zijn in de Wetenschappelijke Verantwoording (WV).  

 

Volgens nog te maken afspraken zal Diataal de uitkomsten van deze analyses periodiek 

(bijv. na 3 jaren en na 7 jaren) delen met de Expertgroep ten behoeve van de tussentijdse 

beoordeling, zoals verwoord in het Beoordelingskader.  

 

Er is onderzoek nodig naar nieuwe items om eventueel items te kunnen vervangen. Dit is 

mogelijk in het systeem van Diataal om bij de volgtoetsen extra vragen te laten maken, 
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die niet meetellen voor de resultaten. Op deze manier kunnen zogenaamde 

verversingsitems worden uitgezet. In schooljaar 2022-2023 zijn twee nieuw ontwikkelde 

items in de toetsen geplaatst (in groep midden 4 en groep midden 5). Na afloop van het 

schooljaar worden itemparameters geschat voor deze items en daarna zullen ze mee gaan 

tellen.  

 

De normen zijn in principe 10 jaar geldig (tot en met 2032), gelijk aan de geldigheidsduur 

van het kwaliteitsoordeel van de Expertgroep Toetsen PO (Expertgroep Toetsen PO, 2020). 

Op basis van bovengenoemd onderzoek kan, wanneer nodig, de normering tussentijds 

weer worden aangepast.  

 

Conclusie: 

De normen zijn correct bepaald. Op aspect N2.3 wordt aan de volgtoetsen Diatekst 345 

het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Betrouwbaarheid 

B1 Zijn of worden de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend? 

Bevindingen: 

In het voorliggende 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 

geschat. De globale betrouwbaarheid is de proportie door scoring verklaarde variantie en 

wordt berekend met softwarepakket Lexter (Glas & Van Buuren, 2019).   

 

Daarnaast is de lokale betrouwbaarheid geschat met behulp van simulaties. Hiervan is 

gebruik gemaakt, omdat enerzijds de toetsen nog niet in de beoogde samenstelling zijn 

afgenomen (er worden vanaf schooljaar 2022-2023 een aantal kleine wijzigingen 

doorgevoerd in de samenstelling van de toetsen) en anderzijds om de onbekende ‘ware 

vaardigheden’ te kunnen vergelijken met de geschatte 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 de vaardigheid theta dit zou hebben geleid. 

  

Leerlingen worden wat betreft 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. De lokale 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 
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gemaakt worden. Hoe groter de betrouwbaarheid is hoe kleiner het aantal misclassificaties 

en dus hoe nauwkeuriger de resultaten per meetmoment.  

 

Er zijn betrouwbaarheidstabellen bepaald voor ieder meetmoment met behulp van de 

(gesimuleerde) ‘ware vaardigheid’ en de geschatte vaardigheid, waarin afgelezen kan 

worden in welke percentielgroepen (niveaugroepen) leerlingen terechtkomen met hun 

(gesimuleerde) ‘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, die werd voorgesteld door 

Pillner (geciteerd in Cresswell, 1986; Tomesen et al., 201) geeft aan welk percentage 

leerlingen met hun (gesimuleerde) ‘ware vaardigheid’ in dezelfde of een direct ernaast 

liggende percentielgroep valt als de met de toets bepaalde percentielgroep. De tweede 

maat geeft aan welk percentage leerlingen met zowel hun (gesimuleerde) ‘ware 

vaardigheid’ als met hun op de toets geschatte vaardigheid in dezelfde percentielgroep 

valt.  

 

Conclusie: 

Er wordt voldoende duidelijk gemaakt hoe de zogenaamde globale betrouwbaarheden 

correct worden berekend. Ook wordt voldoende duidelijk gemaakt hoe de lokale 

betrouwbaarheden in de vorm van betrouwbaarheidstabellen correct worden berekend. 

Op aspect B1 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5 derhalve het oordeel 

‘voldoende’ toegekend. 

 

B2 Zijn de betrouwbaarheidsgegevens voldoende gezien de beslissingen die met de toets 

genomen worden? 

Bevindingen: 

In Tabel 18 worden voor de verschillende meetmomenten (midden 3, eind 3, begin 4, 

midden 4, eind 4, begin 5, midden 5) de globale betrouwbaarheden gerapporteerd voor 

zowel de normeringsonderzoeken uit schooljaar 2021-2022 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 18 laat zien dat 

de genoemde betrouwbaarheden daar allemaal ruim boven zitten en de globale 

betrouwbaarheid van de volgtoetsen Diatekst 3, 4 en 5 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 (Tomesen et al., 2019). Voor de accuracy plus/minus 1 (als 

tweede maat om de nauwkeurigheid van de betrouwbaarheidstabellen van de 

percentielscores samen te vatten) stelde Pillner een minimum streefwaarde voor van 95%.  

 

De betrouwbaarheidstabellen zijn te vinden in Bijlage 12 (Tabel 1 t/m Tabel 7) voor ieder 

meetmoment en voor beide niveau-indelingen (I t/m V en A t/m E). In Tabel 19 van de 

WV worden voor ieder meetmoment de hierboven beschreven samenvattende maten 

weergegeven, eveneens voor beide niveau-indelingen. Uit Tabel 19 blijkt dat de marginal 

classification index varieert tussen de 66% en de 75% en dus voldoet aan de eis die voor 
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deze maat geldt. Ook is uit Tabel 19 af te lezen dat de accuracy plus/minus 1 varieert 

tussen 99% en 100% (i.e., gemiddeld wordt minimaal 99% van de leerlingen met de toets 

geclassificeerd in de correcte percentielgroep ofwel de percentielgroep daar direct naast)  

 

Conclusie: 

De (globale en lokale) betrouwbaarheidsgegevens zijn voldoende gezien de conclusies en 

eventuele beslissingen die met de toets worden genomen. Op aspect B2 wordt aan de 

volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5 derhalve het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

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: 

• Relevantie: Op pagina 13 van de handleiding en pagina 23/24 van de 

wetenschappelijke verantwoording wordt duidelijk gemaakt om welke aspecten van 

tekstbegrip het gaat bij de verschillende kenmerken van de taakuitvoering en hoe 

de kenmerken van de taakuitvoering zijn gerelateerd aan de verschillende 

begripsniveaus (micro, meso, macro). Er zijn toetsmatrijzen beschikbaar voor de 

verdeling van luister- en leesteksten, de verdeling van tekstsoorten, de verdeling 

van tekstniveau en de verdeling van begripsniveau. Voor de  verdeling over de 

kenmerken van de taakuitvoering (taaktypen) is vooraf geen matrijs ontwikkeld, 

maar de eis gesteld dat elk taaktype voldoende (minimaal 5%) aan bod moet 

komen. Uit de gerealiseerde samenstelling blijkt dat deze eis niet overal behaald 

is. De toetsaanbieder geeft als verklaring hiervoor dat er rekening gehouden moest 

worden met de psychometrische kwaliteit van de vragen en met de andere 

matrijzen.  

 

• Objectiviteit: Alle vragen van Diatekst 3-4-5 zijn meerkeuzevragen of ‘sleep’-

vragen. Het scoren van de antwoorden gebeurt daarom automatisch. 

• Efficiëntie: De formulering van de items is over het algemeen goed. 

 

Conclusie:  

De items van Diatekst 345 dragen ‘voldoende’ bij aan de inhoudsvaliditeit van de toets. 

 

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

Bevindingen: 

In paragraaf 4.4 (‘Resultaten kalibratieonderzoek’) was met behulp van een 

confirmatieve factoranalyse in R al aangetoond dat een één-factor model een 

goede beschrijving van de data gaf en het gebruik van het unidimensionele 2PLM 

daarom redelijk lijkt. Ook was in paragraaf 4.4 al aannemelijk gemaakt dat er 

sprake was van passing van het geassumeerde meetmodel (i.e., het 2PLM). Op 

basis van deze beide bevindingen mag er worden uitgegaan van 

unidimensionaliteit voor het geassumeerde 2PLM als meetmodel en dat de items 

dus één latente trek of construct meten, die we kunnen aanduiden als tekstbegrip.  

Hiermee is voldaan aan de noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde voor 
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(psychometrische) constructvaliditeit.  

 

In paragraaf 5.4 (‘Validiteit’) wordt aanvullend onderzoek verricht naar 

constructvaliditeit door middel van soortgenootvaliditeit, welke is onderzocht door naar 

de convergente validiteit (i.e., toetsen die hetzelfde construct meten moeten hoog 

correleren) en divergente validiteit (i.e., toetsen die verschillende constructen 

meten moeten juist laag correleren) te kijken. Tabel 20 toont correlaties tussen 

Diatekst 345 en andere toetsen.  

 

Uit Tabel 20 blijkt dat de correlaties tussen Diatekst 345 en Begrijpend Lezen LVS 

3.0 hoog is (r = 0,80). Tabel 20 laat zien dat ook de samenhang tussen Diatekst 

345 en Diawoord 345 redelijk hoog is (r = 0,72), hetgeen conform de verwachting 

is aangezien tekstbegrip mede afhankelijk is van de woordenschat van de 

leerlingen. In eerder onderzoek onder schoolkinderen waar de samenhang van 

verschillende woordenschat tests met begrijpend lezen werd onderzocht, werden 

correlaties gevonden tussen 0,3 en 0,7 (Tannenbaum, Torgesen, & Wagner, 

2006). Bovenstaande bevindingen kunnen worden beschouwd als ondersteuning 

van de convergente validiteit van de Diatekst 345 toets. 

 

Verder is uit Tabel 20 af te lezen dat de correlaties met reken-en spellingstoetsen 

lager zijn (r = 0,62 voor Diacijfer 345; 0,58 voor Cito Rekenen/Wiskunde; 0,59 

voor Diaspel 345; 0,55 voor Cito Spelling), hetgeen ook volgens verwachting is. 

Deze minder grote samenhang geeft een indicatie van de divergente validiteit. Dat 

er een positieve samenhang is tussen Diatekst 345 en deze inhoudelijk andere 

toetsen werd overigens wel verwacht, omdat toetsen die verschillen qua inhoud 

maar wel een beroep doen op cognitieve vaardigheden vrijwel altijd positieve 

samenhang vertonen (Brody, 1997). De correlatie tussen de Diatekst 345 en Cito 

Begrijpend Lezen bleek echter altijd significant hoger (p < 0,05) te zijn dan de 

correlaties van Diatekst 345 met inhoudelijk andere toetsen (Diacijfer 345, Diaspel 

345, Cito LVS Rekenen/Wiskunde, Cito Spelling). Bovendien liggen de gevonden 

correlaties tussen Diatekst met andere LVS toetsen van Diataal BV qua grootte 

dichtbij de corresponderende Cito LVS toetsen (0,62 versus 0,58 voor 

Rekenen/Wiskunde en 0,59 versus 0,55 voor Spelling).  

 

Tenslotte toont Tabel 20 aan dat de Cito Drie-Minuten-Toets (DMT) en de Cito AVI 

positieve, maar vrij lage correlaties hadden met Diatekst 345 (r = 0,40 voor Cito 

AVI; 0,36 voor Cito DMT). Dit is zoals verwacht, omdat een toets voor begrijpend 

lezen om andere vaardigheden vraagt dan toetsen voor technisch lezen, waar 

snelheid een belangrijke rol speelt. Van Til, Kamphuis, Keuning, Gijsel, & De Wijs 

(2018) vonden een vergelijkbare matige samenhang tussen begrijpend lezen en 

technisch lezen bij het onderzoek t.b.v. de verantwoording van de DMT. 

Concluderend kunnen deze lage correlaties dus ook beschouwd worden als 

aanwijzing voor de divergente validiteit.  

 

Ook is nog onderzocht wat de relatie van de Diatekst 345 scores is met 

intelligentie, omdat er in de wetenschappelijke literatuur wordt verondersteld dat 

complexe taken zoals begrijpend lezen een beroep doen op intelligentie (Peng, 

Wang, Wang, & Lin, 2019). Teneinde dit te onderzoeken is de digitale Schoolse 

Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) gebruikt, welke momenteel in ontwikkeling 

is bij Diataal en gebaseerd is op de papieren versie van de NSCCT (Van Batenburg, 
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2015). De NSCCT is beschikbaar vanaf groep 4 (i.e., 4a, 4b, 4c, 5a en 5b) en is 

genormeerd per leerjaar. Tabel 21 toont dat de samenhang tussen de Diatekst 

345 scores en NSCCT leerpotentieel per meetmoment varieert tussen 0,53 en 

0,58. Peng et al. (2019) vonden in een meta-analyse van 680 studies een 

gemiddelde correlatie van 0,49 (95% BI: 0,45-0,52) tussen fluїde inteligentie en 

begrijpend lezen, hetgeen redelijk vergelijkbaar is met de gevonden samenhang 

tussen Diatekst 345 en de NSCCT. Ook deze samenhang met de NSCCT kan 

worden beschouwd als verdere ondersteuning voor de validiteit van Diatekst 345.  

 

Conclusie: 

Het gerapporteerde onderzoek in paragraaf 5.4 naar soortgenootvaliditeit in de vorm van 

convergente en divergente validiteit vormen een psychometrische ondersteuning voor de 

constructvaliditeit van de volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5. Er wordt dus datgene 

gemeten wat de toets in zijn geheel beoogt te meten, namelijk tekstbegrip bij groep 3, 4 

en 5. Hoewel hierbij wel de kanttekening gemaakt dient te worden dat de divergente 

validiteit lastig aan te tonen is, hetgeen kan komen omdat bij alle inhoudelijke toetsen 

voor een deel ook een beroep wordt gedaan op algemene cognitieve vaardigheden, de g-

factor. Desondanks wordt op aspect V2 aan de volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5 

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:  

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

de bijbehorende schattingsfouten kan er bijvoorbeeld worden bepaald of een leerling 

significant is gegroeid. Hiervoor stellen Jacobson en Truax (1991) de Reliable Change 

Index voor (RCI). Hoewel de RCI werd ontwikkeld voor klinische toepassing, kan deze 

uiteraard ook gebruikt worden in een onderwijskundige context. In combinatie met een 

inschatting van de onderwijskundige relevantie kan de RCI dan 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. Bovendien heeft dat het voordeel dat het 

dan niet noodzakelijk is dat metingen zijn verricht met dezelfde items indien items zijn 

gekalibreerd op dezelfde schaal (Jabrayilov, Emons, & Sijtsma, 2016).  

 

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 toetsen Diatekst 345 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 
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Va2 Wordt de betrouwbaarheid van de groei op die schaal correct weergegeven? 

Bevindingen:  

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

betrouwbaarheid van de groei op de schaal correct weergegeven worden. In Figuur 7 wordt 

geïllustreerd wat de schattingsfouten zijn voor de belangrijkste adaptieve toetsen voor 

groep eind 3 (3c) en groep midden 5 (5b). Omdat de standaardmeetfouten variëren 

afhankelijk van de vaardigheid, worden tevens de vaardigheidsverdelingen van de 

leerlingen in groep 3 en groep 5 in het onderste deel van Figuur 7 weergegeven.  

 

Conclusie:  

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

de toetsen Diatekst 345 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

 

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

te worden?  

 

Bevindingen:  

Direct na afname van de toets Diatekst 345 zijn de resultaten beschikbaar in de ’Wegwijs 

in de Dia-groeiwijzer’. In de ‘Handleiding Diatekst basisonderwijs groep 3 t/m 8’ staat 

helder uitgelegd voor de leraar hoe de scores geïnterpreteerd moeten worden. De 

vaardigheidsscore geeft het niveau van de leerling aan op een ontwikkelingsschaal die het 

algehele tekstbegripsniveau van de leerling uitdrukt. Alle volgtoetsen van Diatekst zijn aan 

dezelfde doorlopende ontwikkelingsschaal gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om scores 

tussen toetsafnames met elkaar te vergelijken en groei in kaart te brengen. In de 

groeigrafiek (met kleurenschaal) kunnen leraren aflezen hoe de leerling ten opzichte van 

zichzelf groeit en ten opzichte van de streefscore.  

 

De percentielscore vergelijkt de individuele leerling met andere leerlingen in het land die 

dezelfde toets op hetzelfde toetsmoment gemaakt hebben. De school kiest zelf of de 

niveaugroepen in letterscores (A-E) of Romeinse cijferscores (I-V) worden weergegeven. 

In de ‘Handleiding Diatekst basisonderwijs groep 3 t/m 8’ wordt duidelijk gemaakt wat de 

niveaugroepen betekenen. De resultaten zijn beschikbaar op school-, cohort-, groeps- en 

leerlingniveau. In deze handleiding wordt voor elk niveau een toelichting gegeven aan de 

hand van voorbeeldresultaten.  

 

In deze handleiding wordt ook aangegeven hoe de gebruiker contact op kan nemen met 

de klantenservice om eventuele vragen te beantwoorden en wordt gewezen op het 

opleidingsaanbod en de hulp die onderwijsadviseurs bieden vanuit Diacedemie.  

 

Conclusie:  

In de handleiding van Diatekst wordt helder toegelicht welke scores na afname 

beschikbaar zijn, hoe deze in de Dia-groeiwijzer gepresenteerd worden en hoe de 

leerkracht de scores en de groei moet interpreteren. 

Op aspect Va3 wordt aan de toetsen Diatekst 345 derhalve het oordeel ‘voldoende’ 

toegekend. 
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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 de ‘Informatiefolder voor ouders/voogden/verzorgers’ wordt 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 beeld (Dia in Diataal staat voor diagnostisch), 

waardoor de leerkracht het onderwijs beter kan afstemmen op de leerling. Daarbij is 

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

wenselijk. Leerlingen kunnen ook op de leerlingpagina ‘Mijn Dia-groeiwijzer’ van de 

‘Wegwijzer in de Dia-groeiwijzer’ hun eigen resultaten en groei inzien.  

 

Conclusie: 

De aanbieder 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 toetsen Diatekst 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 diatekst basisonderwijs groep 3 t/m 8’ 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 zichtbaar. Daarnaast wordt de groei van de individuele leerling weergegeven, waarbij 

de score van de leerling vergeleken kan worden met de streefscore. 

 

Ook kan het scoreprofiel van leerlingen die op de volgtoetsen Diatekst 345 op of beneden 

de mediaan presteren, op basis van subscores op de domeinen lezen en luisteren nader 

worden geanalyseerd. 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 voorgestelde lezersprofielen (i.e., de compenserende lezer, de 

schoolse lezer en de vermijdende lezer).  

 

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.  
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Conclusie: 

Doordat Diatekst 3-4-5 onderscheid maakt in de prestaties op lezen en luisteren, krijgt de 

leerkracht meer inzicht in welke vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld zijn 

(bijvoorbeeld technisch lezen bij een lagere score op de leesteksten of 

begripsvaardigheden bij lage score op zowel lees- als luisterteksten). Dit kan de leerkracht 

aanwijzingen geven voor vervolgstappen.  

Op aspect I2 wordt aan de volgtoetsen Diatekst groep 3, 4 en 5 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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