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1. Uitgangspunten van de toetsconstructie 

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 wetenschappelijke 
verantwoording heeft betrekking op de uitgangspunten van de toetsconstructie, de 

normen, de betrouwbaarheid en meetnauwkeurigheid en de validiteit. De Handleiding 
heeft betrekking op het gebruik van de toets, communicatie over de toetsgegevens en de 

inhoudsverantwoording. 
  

Algemeen 
De toetsen van het Boom LVS gaan over taal en rekenen-wiskunde. Ze laten zien waar 

het kind op dat moment staat en hoe het kind zich ontwikkelt. Ook geven de toetsen 

informatie over hoe het kind zich nog verder kan ontwikkelen. Ter beoordeling ligt voor de 

Boom LVS-toets Begrijpend Lezen groep 3 t/m 8.  
 

De toets Begrijpend Lezen meet hoe goed een kind verschillende soorten teksten begrijpt 
op het moment dat de toets wordt gemaakt. Daarbij gaat het onder andere over de 

betekenis van woorden, het herkennen van verschillende tekstsoorten en het kunnen 

afleiden van gebeurtenissen uit de tekst. 

 
 

Inhoud van het toetspakket  
Het toetspakket bevatte de volgende onderdelen: 

• Gebruikershandleiding en Verantwoording. 
• Instructiekaart (voor de leerkracht) 

• Toetsboekje – versie A en versie B 
• Scoreblad – versie A en versie B 

• Informatieblad voor ouders/verzorgers 
• Instructie afname digitale LVS BL toets 

• Inloggegevens voor de Expertgroep PO 
• USB-stick met: 

1) het Excelbestand ‘BOOM LVS BL normen_def’. Hierin staan de gegevens over het 
normeringsmodel van de toets. 

2) Powerpoint presentatie. Hierin wordt de leerling uitleg gegeven over het digitaal 
maken van Boom LVS Begrijpend Lezen. 
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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. Desirée Joosten-Ten Brinke 

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

 

De kwaliteit van de dataverzameling 

S1 Is de steekproef van leerlingen representatief? 

Bevindingen: 

Informatie over de normeringssteekproef wordt in hoofdstuk 5 van de Wetenschappelijke 

Verantwoording (WV) gepresenteerd. De Boom LVS-toets Begrijpend Lezen is genormeerd 

met een landelijk representatieve steekproef van Nederlandse basisschoolleerlingen 

(groep 4 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs, aangeduid als blokken: Blok 1 t/m 5), 

waarbij dus geen normering naar leeftijd is toegepast maar naar leerjaar. Er is ten behoeve 

van de continue normering (d.w.z dat de toetsafname op elk moment in het schooljaar 

kan worden afgenomen) gekozen voor twee normeringsmomenten in het schooljaar 

2020/2021: in november en in juni. Op het eerste normeringsmoment namen scholen 

alleen deel met groep 4 en op het tweede normeringsmoment namen scholen met alle 

leerjaren deel vanaf groep 4. Omdat bij het tweede normeringsmoment de 

representativiteit van de steekproef nog onvoldoende werd benaderd, is een jaar later in 

het schooljaar 2021/2022 in dezelfde periode aanvullende data verzameld. Aangezien er 

voor ieder van de vijf blokken twee normeringsmomenten beschikbaar zijn, komt dit neer 

op tien verschillende steekproeven in totaal. 

Nederlandse basisscholen uit het adressenbestand van de uitgeverij Boom zijn benaderd 

voor deelname aan het normeringsonderzoek en eenzelfde verzoek werd op de website 

van de uitgeverij geplaatst. Daarbij is gekeken naar de geografische locatie van de school 

en schoolgewicht, waarbij o.a. gebruikgemaakt is van de schoolgegevens zoals die door 

de DUO jaarlijks worden gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn scholen actief 

telefonisch benaderd, die, uitgaande van deze variabelen, nog onvoldoende waren 

gerepresenteerd in de steekproef.  

Van ieder blok van de toets zijn twee parallelle versies (toetsversies) beschikbaar: Versie 

A en Versie B. Dat is met name voor een begrijpend-lezen toets heel wenselijk, omdat 

leerlingen immers eenmaal gelezen teksten zich makkelijk herinneren. Wanneer men 

binnen een relatief korte periode (circa zes maanden) dezelfde leertoets opnieuw bij een 

leerling afneemt, is een herhaaleffect (‘carry-over effect’) onvermijdelijk en waardoor 

leereffecten of ongewenste negatieve motivatie-effecten (‘Ik ken deze toets al’) kunnen 

optreden. Ook kregen de leerlingen in het kader van de normering in principe een toets 

digitaal en een toets op papier (toetsvormen) te maken. Dat is echter niet in alle gevallen 

zo, want een aantal scholen wilde de toetsen uitsluitend digitaal dan wel op papier laten 

maken.  

Uiteindelijk zijn 46 basisscholen bereid gevonden mee te doen aan het 

normeringsonderzoek, waarbij het overigens wel zo was dat een aantal scholen niet in alle 
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groepen de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen heeft afgenomen (zie Tabel 5.1). In totaal 

bestaat de normeringssteekproef uit 3684 leerlingen en beschikken we voor de normering 

over 7773 toetsgegevens (zie Tabel 5.2). Deze 7773 toetsgegevens zijn echter niet alle 

meegenomen in de normering, omdat een deel van deze gegevens is verzameld ten 

behoeve van de kalibratie. Daar komt bij dat, om iedere steekproef zuiver te houden, van 

iedere leerling slechts één toetsgegeven in de steekproef is opgenomen. De meeste 

leerlingen maakten in de betreffende afnamemaand twee toetsen, terwijl een deel van de 

leerlingen drie toetsen maakte of slechts één toets. Om volgorde-effecten voor de 

normering te vermijden, is daarbij gewerkt met een gebalanceerd design waarbij volgorde 

van toetsvorm en toetsversie zoveel mogelijk werd gevarieerd. 

Er is gekeken naar schoolweging en regio om de representativiteit van de steekproef te 

beoordelen, omdat deze twee achtergrondvariabelen als de belangrijkste worden 

beschouwd. Om de verdeling van deze variabelen in de steekproef zo dicht mogelijk die 

van de populatie te laten benaderen, is er op deze beide variabelen een weging toegepast. 

Zowel de verdeling in de ongewogen en de gewogen steekproef wordt gerapporteerd om 

het effect van deze weging te kunnen beoordelen. Daarnaast wordt de steekproef 

beschreven naar mate van stedelijkheid, denominatie en schoolgrootte van de school, 

sekse en leeftijd van de kinderen. Omdat het effect van de weging op de verdeling van 

deze achtergrondvariabelen over het algemeen klein is, wordt voor deze 

achtergrondvariabelen alleen een beschrijving van de gewogen steekproef gerapporteerd.  

De ieder schooljaar door het CBS te bepalen achtergrondvariabele schoolweging geeft aan 

welke leerprestaties van de leerlingen op de school mogen worden verwacht en deze 

indicator is geïntroduceerd ter vervanging van de oude leerlinggewichten in het kader van 

het onderwijsachterstandenbeleid. De Inspectie betrekt het schoolgewicht ook in haar 

beoordeling van de leerprestaties van de basisschool. Een belangrijk verschil met de 

leerlinggewichtenregeling is dat de schoolweging, zoals de naam al aangeeft, voor de 

school in haar geheel wordt bepaald en niet zoals bij het leerlinggewicht, voor iedere 

individuele leerling.  

Een groot aantal variabelen is door het CBS onderzocht als voorspellers van de 

Eindtoetsscore, waaruit bleek dat de volgende omgevingskenmerken de beste voorspellers 

van de onderwijsachterstand waren: het opleidingsniveau van zowel de moeder als de 

vader, de herkomst van de ouders, of er eventueel sprake is van schuldsanering bij de 

ouders en de verblijfsduur van de moeder in Nederland. Naast deze variabelen droeg het 

inkomen van de ouders opmerkelijk genoeg niet bij aan het voorspellende vermogen van 

de Eindtoetsscore. De genoemde omgevingskenmerken verklaren ongeveer 20 procent 

van de verschillen in de eindtoetsscores van leerlingen. De schoolweging is daarom 

belangrijk om de representativiteit van een steekproef van basisschoolleerlingen te 

waarborgen. De Inspectie maakt voor de beoordeling van de schoolweging gebruik van 

een gemiddelde schoolweging van de laatste drie schooljaren. In de voorliggende 

Wetenschappelijke Verantwoording wordt echter de meest recente schoolweging 

gerapporteerd, omdat deze ook de meest accurate beschrijving van de schoolpopulatie 

geeft.   

De schoolweging wordt bepaald op intervalniveau en om weging van deze 

achtergrondvariabele mogelijk te maken, is de populatie van reguliere basisscholen van 

schooljaar 2021/2022 gewogen naar het aantal leerlingen op de school. De verdeling van 
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de schoolweging in de populatie van basisschoolleerlingen is vervolgens opgesplitst in drie 

gelijke groepen van laag/gemiddeld/hoog. Voor de verdeling naar regio wordt uitgegaan 

van vier verschillende regio’s (Noord/Oost/West/Zuid). Omdat de verdeling van de 

schoolweging per regio bekend is, is er gewogen op basis van een kruistabel van drie bij 

vier. Voor iedere normeringsmaand zijn de gewichten apart bepaald. Voor de weging van 

de leerlingen in de steekproef zijn de gewichten op een minimum van 0.5 en een maximum 

van 2.5 gesteld.  

Om de representativiteit van de steekproef te beoordelen, is in de tabellen de effectmaat 

Cramer’s V opgenomen als een associatiemaat tussen variabelen op nominaal niveau 

(bijvoorbeeld regio) en Cohen’s d als een associatiemaat tussen variabelen op interval 

niveau (bijvoorbeeld schoolweging).  

Tabel 5.3 laat zien dat de landelijke regionale spreiding van de Nederlandse 

basisschoolleerlingen bij benadering overeenkomt met de regionale spreiding van de 

(ongewogen) steekproef, met het voornaamste verschil dat de regio Noord in de 

steekproeven 1 en 8 sterk is oververtegenwoordigd (17.2% versus 9.4%), hetgeen 

voornamelijk gepaard gaat met een ondervertegenwoordiging van de regio West (26.9% 

versus 49.3%). Bovendien is in alle steekproeven de regio Zuid licht 

ondervertegenwoordigd en in de steekproeven 3 en 10 is regio Zuid sterker 

ondervertegenwoordigd (12.9% versus 19.4%). Na weging van de steekproeven blijkt uit 

Tabel 5.4 dat de percentages van de regio de percentages van de populatie benaderen. 

Omdat er een grens aan de wegingsgrootte is gesteld en er naast weging naar regio ook 

is gewogen naar schoolweging, komen de percentages van de regio in de gewogen 

steekproef niet exact overeen met de percentages van de populatie. Na weging blijft de 

regio Oost licht oververtegenwoordigd (27.2% voor totale normeringssteekproef versus 

21.9% voor landelijk gemiddelde), terwijl de regio Zuid licht is ondervertegenwoordigd 

(15.6% voor totale normeringssteekproef versus 19.4% voor landelijk gemiddelde). De 

afwijkingen zijn echter aanvaardbaar klein. Dit blijkt ook uit de effectmaten van Cramer’s 

V, die variëren tussen 0.002 (steekproef 10) en 0.007 (steekproeven 2 en 6) met een 

waarde van 0.009 voor de totale normeringssteekproef (df = 3, 0.06 ≤ klein effect, 

Cohen(1988)).   

De gemiddelde schoolweging van de reguliere basisscholen is 29.81 (SD = 3.98), terwijl 

de gemiddelde schoolweging over leerlingen berekend een fractie lager ligt: 29.17 (SD = 

4.09). Aangezien de steekproeven eveneens op leerlingniveau zijn, wordt het laatste 

gegeven als referentiegegeven van de populatie genomen. In Tabel 5.5 wordt de 

gemiddelde schoolweging en standaarddeviatie per normeringsmoment en voor de totale 

(ongewogen) steekproef gerapporteerd. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex 

de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten zijn, die de Inspectie van de school 

verwacht. Tabel 5.5 laat zien dat over het algemeen de waarden van de schoolweging in 

de buurt van de populatie liggen, maar de gemiddelde schoolweging ligt voor de meeste 

steekproeven iets hoger. Dit duidt erop dat de scholen met zogenaamde 

achterstandsleerlingen in de steekproef goed zijn vertegenwoordigd. Uit Tabel 5.6 blijkt 

dat ook na weging van de steekproef de gemiddelde schoolweging in de steekproef iets 

hoger blijft dan het landelijk gemiddelde (29.44 voor totale normeringssteekproef versus 

29.17 voor landelijk gemiddelde). Dit blijkt ook uit de effectgroottes van Cohen’s d (0.20 

= klein effect, 0.50 = medium effect, 0.80 = groot effect, Cohen (1988)), die variëren 
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tussen -0.19 (steekproef 1) en 0.27 (steekproef 2) en dus met uitzondering van steekproef 

1 allemaal positief zijn. Voor steekproef 1 ligt de gemiddelde schoolweging ook na weging 

van de steekproef onder het landelijk gemiddelde (28.40 versus 29.17), terwijl voor de 

steekproeven 2 en 7 de gemiddelde schoolweging na weging iets hoger ligt (30.25 en 

29.95 versus 29.17). Bij de overige steekproeven wordt de streefwaarde dicht benaderd. 

Hoewel de achtergrondvariabele denominatie van een school (levensbeschouwelijke 

oriëntatie van een basisschool) geen cruciale variabele is, moet het streven echter wel zijn 

dat de belangrijkste denominaties (rooms katholiek, protestant, openbaar en overig) in de 

steekproef representatief zijn vertegenwoordigd. Tabel 5.7 toont dat de leerlingen 

afkomstig van openbare scholen enigszins zijn ondervertegenwoordigd in de (gewogen) 

steekproef (15.3% voor totale normeringssteekproef versus 29.8% landelijk gemiddelde), 

terwijl de leerlingen van katholieke scholen zijn oververtegenwoordigd (40.6% totale 

normeringssteekproef versus 32.6% landelijk gemiddelde). De belangrijkste conclusie is 

dat alle denominaties in de steekproef in voldoende mate zijn vertegenwoordigd. Dit  blijkt 

ook uit de effectgroottes van Cramer’s V, die variëren tussen 0.003 (steekproef 1) en 

0.008 (steekproef 8) met een waarde van 0.017 voor de totale normeringssteekproef.   

Wat betreft de achtergrondvariabele schoolgrootte wordt een onderscheid gemaakt tussen 

kleine scholen (≤ 125 leerlingen), middelgrote scholen (125 < leerlingen < 250) en grote 

scholen (≥ 250 leerlingen). Tabel 5.8 laat zien dat alle typen scholen in de (gewogen) 

steekproef zijn vertegenwoordigd, hetgeen idealiter ook zou moeten. Relatief zijn er veel 

kleine scholen in de steekproeven (21.2% voor totale normeringssteekproef versus 9.9% 

voor landelijk gemiddelde), met uitzondering van steekproef 1 (5.7% versus 9.9%). De 

afwijkingen zijn echter aanvaardbaar klein. Dit blijkt ook uit de effectmaten van Cramer’s 

V, die variëren tussen 0.004 (steekproef 10) en 0.012 (steekproef 2) met een waarde van 

0.017 voor de totale normeringssteekproef.   

De achtergrondvariabele stedelijkheid (bevolkingsdichtheid) is een maatstaf voor de 

gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad) van een gebied. In navolging van het CBS 

worden op basis van de postcodes voor elke basisschool vijf gradaties van stedelijkheid 

onderscheiden: zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig stedelijk en 

niet stedelijk. Uit Tabel 5.9 is af te leiden dat de verdeling van mate van stedelijkheid in 

de (gewogen) steekproeven over het algemeen redelijk aansluit op de verdeling in de 

populatie: alle gebieden zijn vertegenwoordigd van platteland tot de zeer stedelijke 

gebieden, hoewel bij sommige steekproeven de verdeling niet gelijkmatig is (o.a. matig 

stedelijk is ondervertegenwoordigd en weinig stedelijk is oververtegenwoordigd in 

steekproef 8 met respectievelijk 6.2% versus 21.3% en 41.0% versus 19.4%). De 

afwijkingen zijn echter aanvaardbaar klein. Dit blijkt ook uit de effectmaten van Cramer’s 

V, die variëren tussen 0.004 (steekproef 3) en 0.010 (steekproef 8) met een waarde van 

0.014 voor de totale normeringssteekproef.   

Over het algemeen zijn de leerlingen op een basisschool evenredig verdeeld naar de 

achtergrondvariabele sekse en we verwachten daarom dat dit ook het geval zal zijn in de 

normeringssteekproeven. Tabel 5.10 toont dat de verhoudingen soms iets 

onevenwichtiger zijn, maar het totaal laat een goede evenaring van de (gewogen) 

verdeling met de populatie zien. Dit blijkt ook uit de effectmaten van Cramer’s V, die 

variëren tussen 0.000 (steekproef 1) en 0.002 (steekproeven 2, 3, 4, 6 en 8) met een 

waarde van 0.003 voor de totale normeringssteekproef.   
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De achtergrondvariabele leeftijd van de leerlingen in de (gewogen) steekproef is bepaald 

op de dag van de afname van de begrijpend-lezen toets en indien er in het onderzoek 

meerdere leestoetsen zijn afgenomen, is de dag van de eerste afname gebruikt. Van een 

gering aantal leerlingen (< 1%) is de geboortedatum niet geregistreerd. Tabel 5.11 

vergelijkt de gemiddelde leeftijd met de verwachte kalenderleeftijd, welke wordt 

uitgedrukt in jaren en maanden. Uit Tabel 5.11 blijkt dat leerlingen in de normering over 

het algemeen iets ouder zijn dan verwacht, ongeveer 2 maanden. De auteurs hebben 

hiervoor geen evidente verklaring.  

In paragraaf 5.4.3 wordt terecht aandacht besteed aan het feit dat de steekproef 

gestratificeerd is, waardoor er in feite sprake is van een multilevel probleem in de vorm 

van schoolafhankelijkheid (niveauverschillen tussen scholen) en er mogelijke substantiële 

design effecten kunnen ontstaan met problematische betrouwbaarheid van de normering 

als gevolg. Er zal dus gecontroleerd moeten worden op schoolafhankelijkheid, welke niet 

te groot mag zijn. Om deze reden worden er ICC’s (Intra Klasse Correlaties) berekend per 

blok en DL (Didactische Leeftijd) in Tabel 5.16. Uit deze tabel blijkt dat de 

interklassecorrelaties voor de verschillende steekproeven relatief laag zijn. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de leerlinggegevens op een relatief groot aantal scholen zijn 

verzameld (namelijk 46 basisscholen). Steekproef 8 (Blok 4, DL = 50) vormt hierop echter 

een uitzondering, omdat hier wel sprake is van een zekere mate van schoolafhankelijkheid 

met een ICC-waarde van 0.243. Maar afgezien daarvan, lijkt de schoolafhankelijkheid 

geen bedreiging te vormen voor de betrouwbaarheid van de normen. 

Conclusie: 

De steekproeven zijn representatief, zijn adequaat gestratificeerd naar regionale 

spreiding, schoolweging, denominatie, schoolgrootte, stedelijkheid, sekse leerlingen en 

leeftijd leerlingen en geven informatie over hoe de steekproeven zich verhouden tot de 

populatiewaarden. De procedure voor het samenstellen van de steekproeven is 

onderbouwd en de omstandigheden waaronder data is verzameld, is redelijk vergelijkbaar 

met de omstandigheden waaronder de toetsen worden afgenomen. Op aspect S1 wordt 

aan de LVS-toets Begrijpend Lezen het oordeel ‘voldoende’ toegekend. De bovenstaande 

opmerkingen zijn meer suggesties voor de toekomst die de toetsverantwoording 

duidelijker zouden maken. 

 

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

Bevindingen: 

Bij de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen is er sprake van twee parallelle toetsen, versie A 

en B (toetsversie), en is er tevens sprake van een papieren en digitale afname 

(toetsvorm). In paragraaf 4.2 van de WV wordt de equivalentie van de papieren en digitale 

versie onderzocht door eventuele verschillen tussen de digitale en de papieren 

afnamevorm als een probleem van meetinvariantie te beschouwen en wordt gedaan d.m.v. 

een inzichtelijke DIF (Differential Item Functioning)-benadering. Vraagonzuiverheid is 

immers ook een probleem van meetinvariantie en heeft betrekking op verschillen in score 

op een opgave van groepen, afgezien van verschillen tussen deze groepen in de 

vaardigheid die de opgave pretendeert te meten. In plaats van een groepseigenschap, 

zoals bijvoorbeeld sekse, kunnen we echter ook de afnamevorm als groepseigenschap 

nemen. Voor het opsporen en toetsen van vraagonzuiverheid in dichotome items wordt 
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hier gebruikgemaakt van de Mantel-Haenszel-procedure (Holland & Thayer, 1986) uit de 

KTT (Klassieke Test Theorie), welke niet afhankelijk is van de passing van een specifiek 

meetmodel. De statistische toets is een Chi-kwadraat toets, die het geobserveerde aantal 

in elke cel vergelijkt met het verwachte aantal.  

Samenvattend kunnen we op basis van deze toetsing (analyses zijn uitgevoerd met 

Jmetrik (Meyer, 2014)) concluderen dat over het geheel genomen de papieren versie een 

fractie beter wordt gemaakt dan de digitale versie. Dit effect treedt met name op in de 

onderbouw, bij de afnames van Blok 1 en Blok 2. Voor de overige blokken zijn er 

nauwelijks verschillen. Bijlage IV toont de equivalentie tussen de digitale en papieren 

versie van de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen voor alle opgaven van versie A en versie 

B. Opgemerkt dient echter te worden dat, voor zover er verschillen zijn in de afnames van 

de onderbouw, het verschillen zijn die bij sommige leerlingen optreden, en die we dus niet 

als een constant voordeel kunnen opvatten. De auteurs vermoeden dat de ervaring die 

leerlingen hebben met het werken met digitale devices en digitale toetsen hierbij van 

belang zijn en dient men hier bij de keuze van de afnamevorm – papier of digitaal – 

rekening mee te houden.  

Het meetmodel dat voor de kalibratie (het hele proces van modelparameters schatten en 

verifiëren of de modelveronderstellingen houdbaar zijn)  gebruikt is, is het Rasch-model 

uit de IRT (Item Response Theorie) dat de waarschijnlijkheid modelleert van een fout/goed 

antwoord op een opgave, gegeven de vaardigheid van een leerling. Voor de 

parameterschatting van dit model (i.e., de moeilijkheidsparameter) op basis van de Joint 

Maximum Likelihood-methode (JML)  m.b.v. het programma Jmetrik (Meyer, 2014), dient 

er zowel verticale linking (tussen de blokken voor de verschillende leerjaren) als 

horizontale linking (tussen versie A en versie B van de LVS-toets Begrijpend Lezen) plaats 

te vinden.  

Tabel 4.5 geeft de verticale linking van versie A weer. In Jmetrik is bij de schatting van de 

parameters gewerkt met een gelinkt design, waarbij de verschillende kombinaties van 

blokken (Blok 1 en 2, Blok 2 en 3, Blok 3 en 4, Blok 4 en 5) als booklets zijn beschouwd. 

In Jmetrik is dit impliciet gedaan door eerst de parameters van de opgaven van Blok 1 te 

schatten, deze vervolgens te fixeren en de parameters van Blok 2 te schatten met 

gefixeerde parameters van de opgaven van Blok 2, enzovoort. Vervolgens zijn de 

parameters van de Blokken van Versie B geschat door middel van horizontale linking. In 

Tabel 4.6 worden de gebruikte gegevens gepresenteerd van de horizontale linking tussen 

Versie A en Versie B.  

Op basis van de geschatte parameters (zie Bijlage V voor de geschatte 

moeilijkheidsparameters en hun bijbehorende standaardfouten voor alle opgaven in alle 

gehanteerde kombinaties van blokken) is vervolgens voor iedere kombinatie van blokken 

een correspondentiemodel met ruwe scores en vaardigheidsscores (thetas) opgesteld. 

Omdat in het Rasch-model een lineaire transformatie van de parameters is toegestaan, 

zijn de parameters zodanig getransformeerd dat de laagst mogelijke vaardigheidsscore 

rond de nul ligt. De reden hiervoor is uitsluitend dat een vaardigheidsschaal met nul als 

startpunt voor de gebruiker intuїtief aantrekkelijker is. 

Een belangrijke aanname van het gehanteerde Rasch-model is eendimensionaliteit. Deze 

aanname veronderstelt voor de LVS-toets Begrijpend Lezen dat alle opgaven van de toets 
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een beroep doen op de begrijpend-lezen vaardigheid en niet op een andere, onbedoelde, 

vaardigheid (bijvoorbeeld een beroep doet op deductief redeneren). Een onderzoek naar 

de eendimensionaliteit van een meetinstrument kan daarom worden opgevat als een 

onderdeel van het validiteitsonderzoek.  

De eendimensionaliteit van de LVS-toets Begrijpend Lezen is onderzocht via confirmerende 

factoranalyse (CFA) en wel door toepassing van een congeneriek factormodel, uitgevoerd 

met het programma SEM (Structural Equation Modeling). Van congenerieke items is 

sprake als zowel de factorladingen als de error-varianties van de items verschillen, maar 

er wel sprake is van een één-factormodel. Het belangrijke punt in deze analyse is dat de 

error-varianties van een deel van de items niet te sterk mogen samenhangen en zo samen 

een mogelijke tweede factor samen.  

Tabel 4.4 geeft de passingsmaten van het één-factormodel weer voor de verschillende 

blokken. Uit deze tabel blijkt dat de Chi-kwadraattoets voor alle modellen significant is, 

maar dat is vanwege de hoge power van deze toets gebruikelijk. Op basis van de veel 

gebruikte RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) als passingsmaat (welke 

rekening houdt met het aantal vrijheidsgraden en de steekproefgrootte) kan worden 

afgeleid dat het één-dimensionaliteitsmodel een goede passing blijkt op te leveren voor 

alle blokken (RMSEA < 0.05 en ook de bovengrenzen van de RMSEA-90% 

betrouwbaarheidsintervallen allemaal < 0.05). Ook de AGFI-waarden geven geen 

aanleiding om het congenerieke model voor de verschillende blokken te verwerpen. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de eendimensionaliteit van de toetsen 

voldoende is om de toepassing van het Rasch-model te rechtvaardigen. 

Betrouwbaarheid en de separatie-index zijn de meest relevante maten ter beoordeling van 

een schaal. Deze beide schaalstatistieken kunnen in het Rasch-model zowel voor items als 

voor personen worden berekend. De betrouwbaarheid voor personen geeft de 

betrouwbaarheid van de rangschikking van personen aan op de latente trek, d.w.z. op de 

vaardigheidsschaal, en wordt berekend als de verhouding tussen de ware scorevariantie 

op de latente trek en de geobserveerde variantie op de latente trek. Vergelijkbaar met de 

betrouwbaarheid is de separatie-index een maat voor hoe nauwkeurig de Rasch-schaal 

personen kan rangschikken. De separatie-index is bij voorkeur > 2.00. 

Tabel 4.7 laat zien dat de beide schaalstatistieken over het algemeen bevredigend zijn. 

Zowel de betrouwbaarheid (variërend tussen 0.78 en 0.98) als de separatie-index 

(variërend tussen 1.73 en 8.06) voldoen aan de streefwaarden voor zowel personen als 

items. Een uitzondering vormt Blok 3 Versie A, waarvoor de waarden voor personen iets 

lager liggen (separatie-index = 1.73 en betrouwbaarheid = 0.78), maar nog steeds 

voldoende. Dit betekent dus een minder groot vermogen van deze subtoets om leerlingen 

nauwkeurig te kunnen rangschikken op de vaardigheidsschaal. Het is ook interessant dat 

de parallelle versies van de verschillende blokken vergelijkbare betrouwbaarheden en 

separatie-indici laten zien.  

Om de passing van het Rasch-model te beoordelen, is een principale componenten-analyse 

(PCA) uitgevoerd op de inter-itemcorrelaties van de residuele waarden. Wanneer we op 

basis van een PCA een structuur in de residuele waarden kunnen onderkennen, is dit een 

aanwijzing voor inadequate passing van het Rasch-model. Tabel 4.8 laat de eigenwaarden 

van de eerste twee componenten van de PCA zien, waaruit blijkt dat de eigenwaarden van 
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de eerste factor in de meeste gevallen onder de kritische waarden vallen, alleen voor de 

Blokken 4 en 5 wordt voor beide versies een lichte overschrijding gevonden. Volgens de 

auteurs hangt dit ongetwijfeld samen met het aantal opgaven, waardoor de kans groter 

wordt dat uit de PCA van de residuele waarden een significante factor naar voren komt.  

Een andere manier om de passing van het Rasch-model te beoordelen, is te kijken naar 

passing van de opgaven en wel via infit- en outfit-statistieken. Infit en outfit zijn beide 

gebaseerd op het kwadraat van het gestandaardiseerde residu tussen de geobserveerde 

en de op het model gebaseerde verwachte waarden. Het verschil tussen beide 

itemstatistieken is dat infit is gewogen naar de iteminformatie en daarom minder gevoelig 

is voor extreme itemresponsen (‘outliers’) dan outfit (vgl. De Ayala, 2009). Als vuistregel 

geldt dat items met een infit- of een outfit-waarde < 0.50 en > 2.00 niet bijdragen aan 

de Rasch-schaal (Meyer, 2014). Het meest zorgwekkend zijn infit- en outfit-waarden > 

2.00, omdat ze de nauwkeurigheid van de meting negatief beïnvloeden.  

De infit- en outfit-waarden waarden worden voor alle opgaven in alle gehanteerde 

kombinaties van blokken gerapporteerd in Bijlage V, waarbij de infit- en outfit-waarden < 

0.50 en > 1.50 vetgedrukt zijn. Op basis van deze criteria zijn er slechts enkele relatief 

‘zwakke’ opgaven en zijn de infit- en outfit-waarden voor bijna alle opgaven voldoende 

(infit-waarden variërend tussen 0.53 en 4.76; outfit-waarden variërend tussen 0.40 en 

3.20).  Een uitzondering vormt opgave 6 van Blok 1 Versie A met sterk afwijkende waarden 

(infit-waarde = 4.76 en outfit-waarde = 3.20). Volgens de auteurs wordt dit verklaard 

door de hoge p-waarde (d.w.z. erg makkelijke opgave) van de opgave, waardoor de 

opgave niet bijdraagt aan het onderscheidingsvermogen van de toets.  

De klassieke testtheorie en Rasch-modellering kunnen ook worden gekombineerd om de 

psychometrische kwaliteit van items te beoordelen, waarbij de item-restcorrelaties (rir) 

kunnen worden opgevat als een maat voor het discriminerend vermogen van het item. 

Deze mogen in ieder geval niet negatief zijn. De COTAN stelt als ondergrens voor item-

restcorrelaties > 0.20 (Evers, 2009). De item-restcorrelaties voor alle opgaven in alle 

gehanteerde kombinaties van blokken wordt eveneens weergegeven in Bijlage V 

(variërend tussen 0.05 en 0.58), waarbij alle waarden < 0.20 vetgedrukt zijn. Uit deze 

bijlage blijkt dat er enkele opgaven zijn met minder goede rir-waarden. Overigens heeft 

opgave 6 van Blok 1 Versie A, die sterk afwijkende infit- en outfit-waarden had, wel een 

goede item-restcorrelatie met rir = 0.33 (rir > 0.30 = goed).   

Wat betreft de nauwkeurigheid van de parameterschattingen in het Rasch-model kan ook 

nog gekeken worden naar de standaardfout van de moeilijkheidsparameter, welke niet 

groter moet zijn dan de standaarddeviatie van de vaardigheidsverdeling maal een 

bepaalde constante ‘c’. De COTAN stelt dat c ≤ 0.2 als ‘goed’ moet worden aangemerkt 

en een waarde van c ≥ 0.5 als onvoldoende geldt. De c-waarden voor alle opgaven in alle 

gehanteerde combinaties van blokken wordt eveneens weergegeven in Bijlage V, waaruit 

blijkt dat de nauwkeurigheid van de (getransformeerde) parameterschattingen van de 

opgaven eveneens bevredigend is (variërend tussen 0.05 en 0.20) en als ‘goed’ kan 

worden beoordeeld. Opgave 6 van Blok 1 Versie A, die sterk afwijkende infit- en outfit-

waarden had, heeft een c-waarde van 0.14. 

Samenvattend kunnen we op basis van het voorgaande concluderen dat er empirische 

evidentie is gegeven voor de toepassing van het Rasch-model. Er zijn geen aanwijzingen 
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om te twijfelen aan de assumptie van eendimensionaliteit. De schaalstatistieken zijn 

bevredigend. De uitgevoerde principale componenten analyse-analyse op de inter-

itemcorrelaties van de residuele waarden rechtvaardigt de toepassing van het Rasch-

model. Ook de itemstatistieken infit en outfit laten nauwelijks zwakke opgaven zien. Voor 

enkele opgaven geldt dat de item-restcorrelatie laag is, maar over het algemeen voldoen 

de opgaven aan de psychometrische kwaliteitseisen. Tenslotte kunnen we op basis van de 

c-waarden concluderen dat de nauwkeurigheid van de parameterschattingen als ‘goed’ 

kan worden beoordeeld.   

Conclusie: 

Het dataverzamelingsdesign dat hier wordt toegepast is adequaat. Op aspect S2 wordt aan 

de LVS-toets Begrijpend Lezen derhalve 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: 

Dit criterium is niet van toepassing (n.v.t.), omdat hier sprake is van een LVS-instrument 

Begrijpend Lezen 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 hier sprake is van een LVS-instrument 

Begrijpend Lezen 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: 

Dit criterium heeft betrekking op absoluut normeren en is dus niet van toepassing (n.v.t.) 

op de LVS-toets Begrijpend Lezen, omdat deze toets betrekking heeft op relatief 

normeren.  

 

Conclusie: 

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

getraind? 

Bevindingen: 

Dit criterium heeft betrekking op absoluut normeren en is dus niet van toepassing (n.v.t.) 

op de LVS-toets Begrijpend Lezen, omdat deze toets betrekking heeft op relatief 

normeren.  

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

 

N1.3 Is er voldoende overeenstemming tussen de beoordelaars? 

Bevindingen: 

Dit criterium heeft betrekking op absoluut normeren en is dus niet van toepassing (n.v.t.) 

op de LVS-toets Begrijpend Lezen, omdat deze toets betrekking heeft op relatief 

normeren.  

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

 

N2.1 Zijn de normgroepen groot genoeg? 

Bevindingen: 

Uit Tabel 5.1 blijkt dat de normeringssteekproef in totaal 3684 leerlingen betrof. Deze 

normgroep is van voldoende grootte. 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 normeringssteekproef 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 normgroep is groot genoeg. Op aspect N2.1 wordt aan LVS-toets Begrijpend Lezen   

het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

N2.2 Zijn de normgroepen representatief? 

Bevindingen: 

De representativiteit van de steekproeven werd in kwalitetsaspect S1 besproken en daar 

werd geconstateerd dat de steekproeven representatief waren voor regio, 

schoolweging, denominatie, schoolgrootte, stedelijkheid, sekse leerlingen en leeftijd 

leerlingen. Ook werd vastgesteld dat op basis van de intraklassecoëficiënten 

schoolafhankelijkheid geen bedreiging vormt voor de betrouwbaarheid van de 

normen. 
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Conclusie: 

Op aspect N2.2 wordt aan de LVS-toets Begrijpend Lezen het volgende oordeel toegekend: 

‘voldoende’. 

 

 

N2.3 Zijn de normen correct bepaald? 

Bevindingen: 

Voor het bepalen van de normering is verondersteld dat de toetsvorm (papier en digitaal) 

equivalent is, hetgeen in paragraaf 4.2 is onderzocht via statistische toetsing. De 

equivalentie van de toetsversies (parallelle toetsen) is gewaarborgd door de 

kalibratieprocedure, waarbij de Rasch-parameters van versie A en versie B op één 

onderliggende gemeenschappelijke vaardigheidsschaal zijn gezet. Eventuele verschillen in 

de moeilijkheid tussen versie A en versie B zijn hierbij verdisconteerd in de berekening 

van de vaardigheidsscores. Er wordt genormeerd op de vaardigheidsscore, hetgeen 

betekent dat er één (continu) normeringsmodel wordt opgesteld voor beide toetsversies. 

Hoewel equivalentie van de toetsvormen en toetsversies wordt verondersteld, wordt er 

toch naar gestreefd om alle toetsvormen en toetsversies evenredig in de steekproef te 

vertegenwoordigen.  

In paragraaf 5.4.1 wordt de procedure beschreven, die ervoor zou moeten zorgen dat dit 

over het algemeen het geval is in de gewogen normeringssteekproeven. In Tabel 5.12 

wordt voor iedere steekproef de verdeling naar toetsvorm en toetsversie in de tien 

gewogen normeringssteekproeven getoond, waaruit blijkt dat na de gevolgde procedure 

een evenredige verdeling niet is bereikt en in niet alle steekproeven alle toetsvormen zijn 

vertegenwoordigd. De papieren afnamevorm is daardoor in de normering enigszins 

ondervertegenwoordigd. De toetsversies daarentegen zijn redelijk evenredig verdeeld in 

de steekproeven.   

Als de toetsscore van de leerling is vastgesteld, kan worden bepaald wat zijn niveau is in 

vergelijking met dat van andere leerlingen: de score kan worden genormeerd in het Boom 

testcentrum. De Boom LVS-toets Begrijpend Lezen is continu genormeerd wat betekent 

dat de toets in principe gedurende het hele schooljaar kan worden afgenomen. Bij de 

normering wordt uitgegaan van de maand waarin de toets is afgenomen, waarbij de 

systematiek van de didactische leeftijd (DL) in onderwijsmaanden wordt gehanteerd. Er 

zijn tien didactische onderwijsmaanden per schooljaar. 

  

De normscore van de toetsscore wordt op verschillende manieren uitgedrukt: in een 

percentielscore, in de niveaus A-E (niveaugroepen A, B en C bestrijken elk 25%, 

niveaugroep D bestrijkt 15% en niveaugroep E bestrijkt de 10% laagst scorende 

leerlingen, zie Tabel 3.2) en de niveaus I-V ((vijf niveaugroepen van ieder 20% met 

niveaugroep III als de gemiddelde groep leerlingen en niveaugroep I en V als resp. de 

groep leerlingen ver boven en onder het gemiddelde, zie Tabel 3.3), in Didactisch 

Leeftijdsequivalent (DLE) en in de vaardigheidsscore waarbij tevens het 90%-

betrouwbaarheidsinterval wordt weergegeven. Het DLE (berekend door de toetsscore te 

verbinden aan de verwachte toetsmaand) maakt het mogelijk de prestaties van een 

leerling te relateren aan het aantal onderwijsmaanden dat gevolgd is vanaf de start in 

groep 3 (door te kijken naar de verhouding tussen DLE en DL). Hiermee kan worden 
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beoordeeld of de leerling ‘op schema’ ligt in zijn ontwikkeling of dat sprake is van een 

leerachterstand of een leervoorsprong. De vaardigheidsscores lenen zich vooral voor het 

volgen van een leerling. Omdat de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen voor het gehele 

basisonderwijs dezelfde vaardigheidsschaal hanteert, kan de voortgang van de leerling 

door de jaren heen worden gevolgd.  

 

Om voor elke maand in het schooljaar te beschikken over precieze normen, is voor de 

normering van de onderhavige toets gekozen voor continue normering. Daarbij is 

gebruikgemaakt van het model van Tellegen waar de normen worden gemodelleerd door 

middel van non-parametrische regressieanalyse. We beschikken over twee 

meetmomenten in elk leerjaar. Met behulp van het model van Tellegen wordt de normering 

voor de tussengelegen momenten genormeerd, waarbij ervan uit wordt gegaan dat er in 

de totale populatie sprake is van een continue groei van de vaardigheid. De parameters 

van het model worden geschat op basis van de ruwe score, de didactische leeftijd (DL) en 

interacties tussen ruwe score en didactische leeftijd. Op deze manier kan de gewenste 

omzetting van ruwe score naar een voorspelde standaard normaal verdeelde normscore Z 

voor elke didactische leeftijd worden gerealiseerd.  

 

Uit Tabel 5.14 blijkt dat de R2-waarden (percentage verklaarde variantie) voor de blokken 

1, 2, 3, 4 en 5 gelijk zijn aan respectievelijk 0.997, 0.996, 0.996, 0.994 en 0.995 en de 

standaardschattingsfouten gelijk zijn aan respectievelijk 0.059, 0.059, 0.063, 0.075 en 

0.070. Dit betekent dat de empirische Z-scores goed worden voorspeld door de 

gehanteerde modellering. Tabel 5.13 geeft de verdelingsmaten (SD, scheefheid en 

kurtosis) van de vaardigheidsscore per normeringsmoment weer voor de gewogen 

normeringssteekproeven. Omdat volgens het Rasch-model meetinvariantie geldt, dienen 

de gemiddelde vaardigheidsscores van de verschillende blokken op de verschillende 

normeringsmomenten gelijk te zijn. Dit blijkt goed op te gaan. Verder valt op dat de 

waarden van scheefheid en kurtosis klein zijn en er dus geen aanwijzingen zijn voor 

schendingen van de normaliteit, hetgeen ten behoeve van de normering ook wordt 

beoogd.  

 

Voor een verdere beoordeling van de modelpassing, zijn de voorspelde waarden met een 

lineaire transformatie omgezet naar T-scores met een gemiddelde van 50 en een 

standaarddeviatie van 10. Tabel 5.15 laat de verdeling van de normscores (T-scores) per 

normeringsmoment zien voor de gewogen normeringssteekproeven. Hieruit blijkt dat met 

de toegepaste methode de ruwe scores goed kunnen worden omgezet naar homogeen 

verdeelde scores en dat de modellering van de normering dus goed geslaagd is. De 

gemiddelde T-scores liggen zeer dicht bij een beoogde gemiddelde van 50 en een beoogde 

standaarddeviatie van 10. Ook de scheefheid en de kurtosis van de verdelingen liggen 

dusdanig dicht bij nul, dat de normaliteit van de verdeling van T-scores kan worden 

aangenomen.  

 

Op basis van de normeringsmodellen zijn vervolgens normtabellen opgesteld voor beide 

versies en voor iedere relevante DL, waarin voor iedere vaardigheidsscore een 

percentielscore wordt gegeven. In Bijlage VI (Grafieken percentielnormeringen) wordt de 

continue normering van de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen grafisch weergegeven voor 

iedere kombinatie van blokken en de corresponderende normeringsperiode.  
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Tenslotte is op basis van het normeringsmodel voor iedere normeringsmaand ook nog de 

vaardigheidsscore berekend voor 50% (de ‘DLE-lijn’). Vervolgens is de toename in 

vaardigheidsscore van normeringsmaand tot normeringsmaand berekend. De verwachte 

gemiddelde groei in vaardigheidsscore na een maand en de cumulatie van de gemiddelde 

groei na meerdere maanden worden in een tabel gerapporteerd (zie Bijlage II).  

 

Conclusie: 

De normen zijn correct bepaald. Op aspect N2.3 wordt aan de LVS-toets Begrijpend Lezen  

het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Betrouwbaarheid 

B1 Zijn of worden de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend? 

Bevindingen: 

Voor het betrouwbaarheidsonderzoek van de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen zijn de 

interne consistentie in de vorm van Cronbach’s alfa en de parallelle betrouwbaarheid 

bepaald. Een groot aantal leerlingen maakte ten behoeve van de kalibratie de beide 

parallelle versies A en B, waarbij steeds een versie digitaal en een versie op papier werd 

gemaakt in een gebalanceerd design. Tussen beide afnamen zat gemiddeld een periode 

van vier dagen. Deze gegevens bieden de mogelijkheid om de parallelle betrouwbaarheid 

te schatten als correlatie tussen de vaardigheidsscores. Ook geven deze gegevens inzicht 

in de stabiliteit van de toets, oftewel  de test-hertestbetrouwbaarheid, hoewel het 

uiteraard strikt gesproken geen hertestgegevens betreft, omdat verschillende versies van 

de toets zijn afgenomen.  

 

Een van de gebruiksdoelen van de toets is niveaubepaling, waarvoor de prestatie van de 

leerling wordt uitgedrukt in een genormeerd niveau. In het voorliggende document worden 

de veel gehanteerde niveau-indelingen A-E en I-V gebruikt (zie Tabel 3.2 en 3.3 van de 

WV). De betrouwbaarheid van de classificatie in niveaus op basis van een toetsscore wordt 

classificatieconsistentie genoemd (Hambleton & Novick, 1973). Aangezien in de 

normeringssteekproef beide versies A en B bij een groot aantal leerlingen zijn afgenomen, 

kan op basis van dezelfde gegevens waarop de parallelle betrouwbaarheden zijn berekend, 

ook de classificatieconsistentie worden berekend. Bekend is de overeenstemmingsmaat P, 

gedefinieerd als de proportie respondenten die op consistente wijze worden geclassificeerd 

bij twee opeenvolgende toetsafnames en wordt gerapporteerd. Naast de 

overeenstemmingsmaat P wordt voor beide niveau-indelingen ook nog de associatiemaat 

Gamma gerapporteerd.   

 

Conclusie: 

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

toets Begrijpend Lezen het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 
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B2 Zijn de betrouwbaarheidsgegevens voldoende gezien de conclusies en eventuele 

beslissingen die met het instrument genomen worden? 

 

Bevindingen: 

Tabel 6.1 toont dat de betrouwbaarheidscoëfficiënten Cronbachs alfa variëren van 0.79 

tot 0.88, hetgeen volgens de COTAN-richtlijnen (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010, 

p. 33) ruim voldoende is voor het meetdoel van de LVS-toets Begrijpend Lezen, het volgen 

van leerlingen in hun vaardigheid van begrijpend lezen. Ook toont Tabel 6.1 dat de alfa 

betrouwbaarheden van versie A en versie B  bijna identiek zijn. Verder blijkt uit Tabel 6.2 

dat na uitsplitsing naar afnamemoment, afnamevorm (digitaal en papier) en versie 

(versieA en B), uitgezonderd  de afname van Blok 1 van groep 4, de alfa 

betrouwbaarheden van de verschillende versies en afnamevormen goed vergelijkbaar zijn 

voor de in totaal 10 afnamemomenten.  

In Tabel 6.3 worden de parallelle betrouwbaarheden weergegeven in de vorm van 

correlatiecoëfficiënten tussen de beide parallelle versies A en B, welke voor Blok1, Blok2, 

Blok 3, Blok 4 en Blok 5 gelijk zijn aan respectievelijk 0.70, 0.72, 0.72, 0.77 en 0.76 en 

hiermee enigszins aan de lage kant maar nog wel voldoende. Uit Tabel 6.3 is verder ten 

eerste nog af te lezen dat de parallelle betrouwbaarheden steeds lager liggen dan de 

schattingen van de betrouwbaarheden op basis van de interne consistentie. Ten tweede is 

uit Tabel 6.3 af te lezen dat de parallelle betrouwbaarheden stijgen met de blokken en 

daarmee dus met de leerjaren. Met andere woorden, de stabiliteit van het bepalen van de 

vaardigheid in begrijpend lezen neemt met de leerjaren toe. In Bijlage VII worden in Tabel 

1 t/m 10 de kruistabellen voor de classificatieconsistenties gepresenteerd voor 

respectievelijk de niveau-indelingen I-V en A-E voor Blok 1 t/m Blok 5. In Tabel 6.4 worden 

voor beide niveau-indelingen de overeenstemmingsmaat P en de associatiemaat Gamma 

gepresenteerd. Uit Tabel 6.4 blijkt dat de Gamma-waarden variëren tussen 0.70 en 0.77. 

De associatiemaat Gamma ligt dus ongeveer op hetzelfde niveau als de parallelle 

betrouwbaarheden. Dit leidt tot een overeenstemmingsmaat P van iets boven 0.40. Hieruit 

valt te concluderen dat de vaardigheid in begrijpend lezen blijkbaar niet zo stabiel is, met 

name in de onderbouw, en een leerling makkelijk in niveau kan stijgen of dalen. Bij de 

interpretatie van een toetsuitslag moet hiermee rekening worden gehouden. In de praktijk 

betekent het dat met name wanneer een leerling twee of meer niveaus daalt (of stijgt) dit 

een signaal is voor een stagnerende (dan wel versnelde) ontwikkeling.   

 

Conclusie: 

De betrouwbaarheid van de LVS-toets Begrijpend Lezen toetsen is ‘goed’ als aangenomen 

mag worden dat de toetsen geen zware consequenties voor de leerlingen hebben. Ook 

kunnen leerlingen op een betrouwbare manier worden geclassificeerd in normgroepen. 

Hierbij moeten we ons uiteraard realiseren dat er altijd sprake zal zijn van misclassificaties, 

die soms meer dan 1 niveau betreffen. Bij de interpretatie van een toetsuitslag moet 

hiermee rekening worden gehouden. Op basis van het voorgaande wordt op aspect B2 aan 

de LVS-toets Begrijpend Lezen het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  
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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)? 

 

Bevindingen: 

Het is goed om te zien dat alle kenmerken van de taakuitvoering uit het Referentiekader 

zijn opgenomen in de toets en dat deze vervolgens zijn uitgesplitst in subcategorieën 

De teksten en items zijn over het algemeen passend bij het niveau van de jaargroep.  

In een separate, vertrouwelijke, bijlage zijn de voorwaardelijke aspecten voor de 

tussentijdse check opgenomen.  

  

Conclusie: 

‘Voldoende, mits’ aan de in de bijlage genoemde criteria wordt voldaan, hetgeen dient 

te worden aangetoond bij de tussentijdse check.  

 

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

meten? 

Bevindingen: 

In paragraaf 4.3.2 (‘Eendimensionaliteitsanalyse: confirmerende factoranalyse (CFA’)) 

was met behulp van een confirmerende factoranalyse al aangetoond dat een één-factor 

model een goede beschrijving van de data gaf en het gebruik van het unidimensionele 

Rasch-model daarom redelijk lijkt. Ook was in paragraaf 4.4 al aannemelijk gemaakt dat 

er sprake was van passing van het gehanteerde meetmodel (i.e., het Rasch-model). Op 

basis van deze beide bevindingen en het onderzoek naar de inhoudsvaliditeit mag er 

worden uitgegaan van unidimensionaliteit voor het geassumeerde Rasch-model als 

meetmodel en dat de items dus één latente trek of construct meten (en dus niet onbedoeld 

mede beïnvloed door een andere vaardigheid), die we kunnen aanduiden als vaardigheid 

in begrijpend lezen. Hiermee is voldaan aan de noodzakelijke (maar niet voldoende) 

voorwaarde voor (psychometrische) constructvaliditeit. In Hoofdstuk 7 wordt aanvullend 

onderzoek verricht naar  (psychometrische) constructvaliditeit door middel van onderzoek 

naar groepsverschillen voor sekse en de schoolweging (paragraaf 7.1) en onderzoek naar 

soortgenootvaliditeit in de vorm van convergente validiteit (paragraaf 7.2). 

Conform de verwachting laat Tabel 7.1 zien dat meisjes inderdaad een fractie beter 

presteren op de Blokken van Boom LVS Begrijpend Lezen dan jongens. Dit effect zien we 

terug in alle leerjaren en is het grootst in groep 4 (Cohens’s d = -0.36).  

Hoewel schoolweging op schoolniveau wordt bepaald, verwachten we ook op 

leerlingniveau een effect op begrijpend lezen, omdat het immers een variabele is die op 

indirecte wijze de sociaaleconomische achterstanden in beeld brengt. Tabel 7.2 (waarbij 

de variabele schoolweging is ingedeeld in de drie groepen laag, gemiddeld en hoog) 

bevestigt het vermoeden dat leerlingen afkomstig van een school met een relatief hoge 

schoolweging, gemiddeld genomen minder goed presteren dan leerlingen afkomstig van 

een school met een gemiddeld of een lage schoolweging. De effectgroottes Eta zijn 



Beoordeling van LVS-instrument “Begrijpend Lezen” – Boom (22.019) 
Boom Ui tgever s ( 22. 019) 

17 

 

aanzienlijk (Eta varieert tussen 0.030 en 0.052) en zien we ook terug in alle leerjaren en 

lijken met de leerjaren toe te nemen.  

In het voorliggende document wordt soortgenootvaliditeit in de vorm van convergente 

validiteit (i.e., toetsen die hetzelfde construct meten moeten hoog correleren) onderzocht 

door een beschrijving van de bepaling van de cesuren voor de referentieniveaus 1F 

(fundamentele niveau) en 2F (streefniveau) van de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen en 

deze vervolgens via berekende correlaties tussen de (gemiddelde) vaardigheidsscore 

Boom LVS-toets Begrijpend Lezen en referentiesets 1F en 2F te relateren aan de ankersets 

Begrijpend Lezen, ontwikkeld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 

samenwerking met stichting Cito. Zowel de blokken van Boom LVS Begrijpend Lezen als 

de referentiesets van het CvTE pretenderen immers de vaardigheid van het begrijpend 

lezen te meten. De referentieniveaus zijn landelijk vastgesteld en schrijven voor wat 

leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van begrijpend lezen aan het eind van 

de basisschool. 

Tabel 7.8 laat zien dat conform verwachting de correlaties tussen de (gemiddelde) 

vaardigheidsscore Boom LVS-toets Begrijpend Lezen en de referentiesets 1F en 2F relatief 

hoog waren (1F = 0.709, 2F-Blok 4 = 0.786; 2F-Blok 5 = 0.804) en op een vergelijkbaar 

niveau liggen als de test-hertestbetrouwbaarheden (zie paragraaf 6.2), hetgeen dus 

opgevat kan worden als een indicatie voor convergente validiteit. Uit dit onderzoek naar 

convergente validiteit via de vastgestelde referentieniveaus F1 en F2 in Boom LVS-toets 

Begrijpend Lezen valt verder nog te concluderen dat de cesuren voor de referentieniveaus 

van Boom LVS Begrijpend Lezen relatief streng zijn (i.e., relatief hoog zijn) in vergelijking 

met die van de referentiesets van het CvTE voor zowel het 1F-niveau als het 2F-niveau. 

Dit betekent wel dat wanneer een leerling op een toets van het Boom LVS Begrijpend 

Lezen een bepaald referentieniveau haalt, de waarschijnlijkheid dat een leerling tenminste 

dit niveau ook op de eindtoets zal halen, groot is.  

Conclusie: 

De LVS-toets Begrijpend Lezen meet in zijn geheel datgene wat het beoogt te meten en 

derhalve wordt op aspect V2 het oordeel ‘voldoende’ toegekend. De bovenstaande 

opmerkingen zijn bedoeld als suggesties voor de toekomst die de toetsverantwoording 

duidelijker zouden maken. 

 

 

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: 

Uit de resultaten van het kalibratieonderzoek blijkt dat de items van LVS-toets Begrijpend 

Lezen door middel van het gehanteerde Rasch-model op een eendimensionele 

vaardigheidsschaal afgebeeld kunnen worden. Dit laatste maakt het mogelijk om zowel 

het niveau als de groei/voortgang van de vaardigheid in begrijpend lezen te kunnen 

bepalen. Het niveau en de groei van een leerling wordt via grafieken weergegeven, zie 

bijvoorbeeld groeigrafiek 3.1, waarbij op de horizontale as de onderwijsmaand (= DL) en 

op de verticale as de vaardigheidsscore staat. In bedoelde groeigrafiek is ook een zwarte 
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lijn weergegeven. Dit is de 50-percentiellijn, oftewel de gemiddelde ontwikkeling. Als een 

leerling met zijn vaardigheidsscore op de zwarte lijn ligt, is er geen leerachterstand. In 

termen van DLE: de DL is dan gelijk aan het DLE en het leerrendement is 100%. Daarnaast 

zijn op basis van de normeringssteekproef ook de 5%-, de 35%-, de 65%- en de 95%-

lijnen berekend. Op basis hiervan worden vijf gebieden (niveaus) in de groeigrafiek 

weergegeven (zie Tabel 3.4). Als de vaardigheidsscores van een leerling consequent onder 

het gearceerde gebied liggen (niveau 1), kan dat een signaal voor een probleem zijn. 

Indien de vaardigheidsscores steeds boven het gearceerde gebied liggen (niveau 5), gaat 

het om een excellente leerling op het gebied van begrijpend lezen.  

 

Voor het antwoord op de vraag of groei van individuele leerlingen op een adequate manier 

gemeten wordt, wordt verwezen naar de vijf casusbeschrijvingen in paragraaf 3.7 van de 

WV. In die paragraaf worden eerst drie casusbeschrijvingen op basis van individuele 

rapporten gepresenteerd (niveaubepaling), daarna twee casusbeschrijvingen op basis van 

individuele overzichten (voor het volgen van de leerling met behulp van de groeigrafiek). 

In het individueel rapport worden onder de normaalverdeling de normscores 

(percentielscores, de gebruikelijke twee niveau-indelingen I-V en A-E, DLE-scores) 

grafisch weergegeven.  

 

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 LVS-toets Begrijpend Lezen het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

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

Bevindingen: 

De (ruwe) toetsscores van de leerling zijn op een (gekalibreerde) eendimensionale 

vaardigheidsschaal (Rasch-schaal) geplaatst aan de hand waarvan de groei van een 

leerling via de groeigrafiek gevolgd kan worden. Omdat gebruik wordt gemaakt van IRT, 

kan de betrouwbaarheid van de groei op de Rasch-schaal correct weergegeven worden. 

Voor een interpretatie van de vaardigheidsscore kan de gemiddelde groei van de 

vaardigheidsscore behulpzaam zijn. Om te bepalen of er sprake is van werkelijke groei 

worden 90%-betrouwbaarheidsintervallen gebruikt. Als de betrouwbaarheidsintervallen 

van de laatste en voorgaande toetsafname elkaar niet overlappen, kan men bijna zeker 

concluderen dat er sprake is van vooruitgang. Daarnaast kan men ook percentielscores, 

de gebruikelijke twee niveau-indelingen (I-V en A-E) en DLE-scores van opeenvolgende 

toetsafnames vergelijken om groei vast te stellen.  

 

Conclusie: 

De betrouwbaarheid van de groei op de Rasch-schaal wordt correct weergegeven. Op 

aspect Va2 wordt aan de LVS-toets Begrijpend Lezen  het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 
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Va3 Worden er voldoende gegevens verstrekt (aan de gebruiker) over hoe groei 

geïnterpreteerd dient te worden?  

Bevindingen: 

In hoofdstuk 3 van de WV wordt onderscheid gemaakt tussen ‘niveau’ en ‘groei’, hetgeen 

wordt onderbouwd met diverse rapportagemogelijkheden (individueel rapport en  

individueel overzicht). Ook wordt in hoofdstuk 3 van de WV aan de hand van een 

individueel leerlingrapport de interpretatie van groei op een duidelijke manier beschreven. 

Voor iedere normeringsmaat is op basis van het normeringsmodel de vaardigheidsscore 

berekend voor 50% (de ‘DLE-lijn’). Vervolgens is de toename in vaardigheidsscore van 

normeringsmaand tot normeringsmaand berekend. In Bijlage III wordt de verwachte 

gemiddelde groei in vaardigheidsscore na een maand en de cumulatie van de gemiddelde 

groei na meerdere maanden in tabelvorm gerapporteerd. Aan de hand van voorbeelden 

wordt in paragraaf 3.5.2 toegelicht hoe groei geïnterpreteerd dient te worden in deze 

tabellen. 

 

Conclusie: 

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

geïnterpreteerd dient te worden. Op aspect Va3 wordt aan de LVS-toets Begrijpend Lezen 

derhalve het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

 

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: 

In een bijgeleverde ouderbrochure ‘Boom LVS Volgen’ wordt informatie gegeven over: 

- Wat toetst de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen? 

- Wat gebeurt er na de toets? 

- Betekenis van de verschillende normscores: percentielscores, niveaus I-V, 

niveaus A-E, DLE, vaardigheidsscore (vergezeld van een groeigrafiek van een 

fictieve leerling met wie het de goede kant uit gaat) en referentieniveaus. Dit 

wordt vergezeld met een stukje uit een fictief individueel rapport 

(normaalverdeling met hieronder de verschillende normscores). 

Conclusie: 

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

zodanig geschreven is dat het (ook) begrijpelijk is voor de  

ouders/verzorgers/voogden/docenten begrijpelijk is. Op aspect I1 wordt aan de LVS-toets 

Begrijpend Lezen het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 
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I2 Is er een evaluatie van de leervorderingen en worden op basis van deze evaluatie 

vervolgstappen geformuleerd? 

Bevindingen: 

Voor kinderen kan aan het begin van het schooljaar een verwachting worden gegeven over 

de te behalen leergroei. Leergroei kan gevolgd worden door DLE en via 

vaardigheidsscores. Daartoe is via een normeringssteekproef een tabel opgesteld van de 

gemiddelde verwachte groei in vaardigheidsscores. Indien bijvoorbeeld halverwege het 

schooljaar de leergroei achter loopt op de verwachting kan bijvoorbeeld intensivering van 

de aanpak plaatsvinden of verdere diagnose en aanpak door bijvoorbeeld extra instructie 

en oefening. In de casussen worden hiervan voorbeelden gegeven. 

Conclusie: 

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

vervolgstappen geformuleerd. Op aspect I2 wordt aan de LVS-toets Begrijpend Lezen 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: 

In Boom LVS begrijpend lezen zijn om begrijpelijke redenen met name zakelijke teksten 

opgenomen. In de gebruikershandleiding geeft de toetsaanbieder aan dat belangrijke 

vaardigheden bij het lezen van (langere) fictionele teksten moeilijk te meten zijn met een 

gestandaardiseerde toets. Bovendien geeft de toetsaanbieder aan dat het lezen van 

zakelijke teksten een groter gewicht voor het functioneren in de maatschappij en voor de 

verdere loopbaan. Daarom zijn in iedere toets naast de verschillende zakelijke teksten 

slechts twee korte fictionele of narratieve verhalen (of één lang fictioneel of narratief 

verhaal) opgenomen. 

 

De teksten voor groep 7 en 8 (blok 4 en blok 5) zijn gekoppeld aan het referentieniveau 

1F of 2F/1S. Het onderdeel ‘opzoeken’ is alleen in groep 8 (blok 5) opgenomen. Dit 

onderdeel is ook op niveau 1F beschreven in het referentiekader en zou eerder aan bod 

kunnen komen.  

 

Conclusie: 

‘voldoende, mits’ bij de tussentijdse toets Opzoeken (1F) ook in het deel van groep 7 

Blok 4 en 5 zijn opgenomen.  
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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 n.v.t. 

 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, mits 

 V2 Voldoende 

Volg-aspect Va1 Voldoende 

 Va2 Voldoende 

 Va3 Voldoende 

Inzicht in leervorderingen I1 Voldoende 

 I2 Voldoende 

Referentieniveaus R1 Voldoende, mits 

 

 


