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1. Algemene informatie 

 

Algemeen en meetpretentie 

Het IEP LVS is een volgsysteem waarin leerlingen vanaf leerjaar 3 tot aan de eindtoets 

gevolgd kunnen worden in hun ontwikkeling. Het IEP-LVS is een leer- en criteriumgericht 

volgsysteem. De toetsen Lezen maken onderdeel uit van dit volgsysteem. De toetsen 

Lezen meten de leesvaardigheid van leerlingen.  

 

Doelgroep  

Het IEP LVS Lezen voor groep 6, 7 en 8 bevat digitale toetsen, die ook geprint kunnen 

worden, voor leerlingen in jaar 6 t/m 8. Het IEP LVS is zo ingericht dat alle toetsen voor 

elke leerling toegankelijk zijn. Het IEP LVS is hierdoor ook geschikt voor leerlingen uit het 

SBO.  

Voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften als dyslexie is er audio-ondersteuning. 

 

Inhoudelijke theoretische inkadering:  

Het Referentiekader Taal en Rekenen (Meijerink et al., 2009) ligt ten grondslag aan de 

toetsen Lezen van leerjaar 6 t/m 8. In het Referentiekader worden binnen de 

leesvaardigheid twee subdomeinen onderscheiden: ‘lezen van zakelijke teksten’ en ‘lezen 

van fictionele, narratieve en literaire teksten’. De teksten in het IEP LVS sluiten qua 

tekstkenmerken aan bij de omschrijvingen in het referentiekader die van toepassing zijn 

op zakelijke teksten en op fictionele, narratieve en literaire teksten.  

 

Inhoud van het toetspakket  

Het toetspakket Lezen gr. 6 t/m 8 bestaat uit de volgende documenten: 

- Inlog instructie 

- Verantwoording, deze bevat informatie over: 

o De uitgangspunten van de toetsen (hfdst. 2),  

o De inhoud van de toetsen (hdfst. 3),  

o De steekproef (hfdst 4),  

o Het design van de dataverzameling (hfdst 5),  

o De kalibratie en kwaliteit van de items (hfdst 6),  

o De ijking van de referentieniveaus (hfdst 7), 

o Het volgaspect (hfdst 8)  

o Inzicht in leervorderingen (hfdst 9) 

- Toetswijzer (bijlage 1) 

- Itemoverzicht (bijlage 2) 

- Itemparameters (bijlage 3) 

- TIA’s (bijlage 4) 

- Algemene toelichting methode (bijlage 5) 

- IEP LVS Talentenkaart (bijlage 6) 

- Leeswijzer voor de IEP LVS Talentenkaart (bijlage 7) 

- Toelichting (bijlage 8) 

 

Afname 

De toetsen voor leerjaar 6 tot en met 8 maken gebruik van de vraagtypen meerkeuze en 

multikeuze en worden door het systeem nagekeken. Op ieder moment kunnen de toetsen 

individueel worden ingezet binnen een schooljaar.  
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2. Beoordeling van de kwaliteitsaspecten 

De beoordeling vindt plaats volgens het ‘Beoordelingskader voor (reeksen van) toetsen uit 

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

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

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

(onderwijskundig expert) en mevrouw Jennifer Roubiës MSc (secretaris). 

 

De kwaliteit van de dataverzameling 

S1 Is de steekproef representatief? 

Bevindingen: 

Uitgangspunt is een steekproefgrootte die resulteert in tenminste 400 observaties per 

item. Naast aantallen afnames is de representativiteit op achtergrondgegevens van 

belang. Er is gebruik gemaakt van de achtergrondgegevens denominatie, 

urbanisatiegraad, schoolgrootte, regio en schoolgewicht, die openbaar beschikbaar zijn bij 

DUO. Dat zijn verzameld in het schooljaar 2018/2019 onder vergelijkbare afnamecondities 

en afnamemoment als de IEP LVS-toetsen. Alleen data van leerlingen die minstens 85% 

van de vragen beantwoord hebben is meegenomen in het onderzoek.  

Er worden drie toetsen onderscheiden: <1F-1F, <1F-1F-2F en 1F-2F. Het totaal aantal 

respondenten bedraagt respectievelijk 730, 4900 en 3022 leerlingen. De steekproef is niet 

op alle categorieën representatief. Alle categorieën leerlingen zijn weliswaar 

vertegenwoordigd, maar niet in vergelijkbare percentages als de landelijke 

normeringspopulatie. Om te beoordelen of deze steekproef bruikbaar is, is gekeken naar 

de effectgroottes Phi. Die vallen, op één na, binnen de 0.50, waarmee de bruikbaarheid 

van deze steekproef voor het vaststellen van de cesuren is onderbouwd. 

De argumentatie hierbij is dat het hoofddoel van het onderhavige onderzoek is het bepalen 

van absolute cesuren op de referentieniveaus, waarvoor de samenstelling van de 

normeringspopulatie van ondergeschikt belang is. Voor de normering van de 

referentieniveaus wordt gebruik gemaakt van een extern criterium, het anker 2019 van 

de Eindtoets dat door de Expertgroep Toetsen PO is vastgesteld.  

Er is sprake van een afgeleide normering. Omdat de ankeritems van de Eindtoetsen met 

behulp van een genormeerde steekproef berekend zijn en de LVS toetsen via deze items 

uiteindelijk gelinkt zijn aan het gezamenlijke anker, zijn daarmee de cesuren geborgd en 

is de concrete samenstelling van de normeringssteekproef minder belangrijk. Om deze 

redenering te onderbouwen is met behulp van statistische toetsen aangetoond dat één-

en-hetzelfde IRT model van toepassing is op alle steekproeven die in de schaling gebruikt 

zijn.  

Conclusie: 

De steekproeven zijn adequaat gestratificeerd naar denominatie, urbanisatiegraad, 

schoolgrootte, regio en schoolgewicht 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 toets wordt afgenomen. De 
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steekproef wijkt weliswaar af, maar is wel bruikbaar voor het doel waarmee de dat 

verzameld zijn. Daarmee wordt aan aspect S1.1. het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

S1.2. In geval van een onvolledig dataverzamelingsdesign: is het design adequaat? 

Bevindingen: 

In de verantwoording wordt beschreven hoe het design is gebruikt om de data te 

verzameling voor de huidige cesuren en hoe dit design gebruikt zal worden om de cesuren 

in de toekomst up-to-date te houden. In het design zijn de cesuren van de IEP LVS toetsen 

gelinkt aan de cesuren van de IEP Eindtoetsen, die op hun beurt weer gelinkt zijn aan het 

gezamenlijke anker Eindtoetsen 2019.  

Ten behoeve van de normering zijn ankeritems uit de IEP Eindtoetsen toegevoegd aan de 

LVS toetsen. De link tussen de toetsen was minimaal 15 items. De ankeritems zijn 

afgenomen bij alle drie de toetsen, of als meetellend item of als niet-meetellend item. 

Bij de selectie van de ankeritems is zowel gekeken of de items inhoudelijk een goede 

afspiegeling waren van het toets domein als naar de psychometrische eigenschappen.  

De normering van de IEP LVS toetsen wordt elk jaar gecontroleerd aan het meest recent 

afgenomen anker van de eindtoetsen. De cesuren zijn daarmee geldig voor één schooljaar. 

Elk jaar wordt het anker voor een deel ververst.  

Met behulp van statistische toetsen is aangetoond dat het design adequaat is.  

Conclusie: 

Het onvolledige maar ‘verbonden’ design van de proefonderzoeken is adequaat. Het 

volledige design van de toets Lezen <1F-1F, <1F-1F-2F en 1F-2F zijn eveneens adequaat. 

De normen worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast. Een modelfit analyse is 

toegevoegd om de geschiktheid van het design te onderbouwen. Aan aspect S1.2. wordt 

het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

Normering 

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

Bevindingen: 

De cesuren voor de LVS-toetsen zijn via een gelinkt design afgeleid van de cesuren van de 

Eindtoets 2019. Dit proces wordt beschreven in paragraaf 5.1 van de verantwoording. De 

cesuurbepaling is uitgevoerd met behulp van het softwarepakket Lexter. In paragraaf 6.2 

van de verantwoording wordt vervolgens beschreven hoe de verschillende toetsen Lezen 

<1F-1F, <1F-1F-2F en 1F-2F opgebouwd zijn op basis van de referentieniveaus van de 

Eindtoetsen 2019.  

Conclusie: 

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

N1.1. wordt het volgende oordeel toegekend: ‘voldoende’.  
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N1.2 Zijn de beoordelaars/vakdeskundigen/experts naar behoren geselecteerd en 

getraind? 

Bevindingen: 

Over de selectie en training van de beoordelaars/vakdeskundigen/experts wordt niets 

gerapporteerd in de verantwoording. Wel wordt expliciet verwezen naar de het document 

‘Verantwoording afname 2019 en normeringsonderzoek 2020’ van de IEP Eindtoets 2019 

die Bureau ICE op 1 augustus 2019 bij de Expertgroep PO heeft ingediend. Er wordt 

aangenomen dat de selectie en training van de beoordelaars/vakdeskundigen/experts in 

dat document wordt verantwoord. Daarnaast wordt de linking procedure in deze 

verantwoording duidelijk beschreven, waardoor de informatie over selectie en training ook 

voor deze standaardbepaling van toepassing is.  

Conclusie: 

De beoordelaars/vakdeskundigen/experts zijn naar behoren geselecteerd en getraind. Op 

aspect N1.2. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

N1.3 Is er voldoende overeenstemming tussen de beoordelaars? 

Bevindingen: 

Over de beoordelaarsovereenstemming wordt niets direct gerapporteerd in de 

wetenschappelijke verantwoording. Omdat de standaardbepalingsmethode wel op een 

goede manier beschreven en uitgevoerd is, wordt dit aspect toch beoordeeld met een 

voldoende. 

 

Conclusie: 

Op aspect N1.3. wordt aan het IEP LVS Lezen groep 6 t/m 8 het oordeel ‘voldoende’ 

toegekend. 

 

N2.1. Zijn de normgroepen groot genoeg? 

Bevindingen: 

De toets is genormeerd voor de afnamemomenten in de leerjaren 6, 7 en 8. Daarvoor 

worden drie toetsen aangeboden met verschillende moeilijkheidsniveaus <1F-1F, <1F-1F-

2F en 1F-2F. In Tabel 4.1 valt af te lezen dat de normgroepen voor de verschillende toetsen 

gelijk zijn aan N=730, N=4900 en N=3022 respectievelijk. Deze normgroepen zijn van 

voldoende grootte al valt wel op dat de normgroep voor de toets <1F-1F veel kleiner is 

dan de beide andere groepen. In de verantwoording wordt gerefereerd aan de minimaal 

voorgeschreven grootte van N=400 per item. Daar wordt ruimschoots aan voldaan, maar 

dit betreft wel een minimale eis. In de literatuur worden geregeld grotere normgroepen 

voorgesteld. Dit is wat de Expertgroep betreft een aandachtspunt. 

De normen voor de toetsen <1F-1F, <1F-1F-2F en 1F-2F zijn geldig tot en met 2020. 

Conclusie: 

De steekproeven zijn groot genoeg. Daarmee wordt aan aspect N2.1. het oordeel 

‘voldoende’ toegekend. 
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N2.2. Zijn de normgroepen representatief? 

Bevindingen: 

De representativiteit van de steekproeven is besproken bij punt S1.1. Hier werd reeds 

geconstateerd dat deze niet representatief zijn. In de verantwoording wordt vervolgens 

beargumenteerd dat het voor het bepalen van de cesuren minder relevant is dat de 

verschillende categorieën leerlingen representatief vertegenwoordigd waren, mits er 

gebruik gemaakt werd van een gelinkt design met het gezamenlijke anker van de 

Eindtoetsen 2019 en mits alle categorieën van leerlingen in de steekproef 

vertegenwoordigd waren.  

Daar moet wel worden opgemerkt dat de normering van de Eindtoetsen jaarlijks wordt 

uitgevoerd en dat de cesuren van de Eindtoetsen eventueel jaarlijks worden herzien. 

Daarom moet de normering van de IEP LVS-toetsen ook jaarlijks geëvalueerd worden en 

eventueel bijgesteld. De normen zijn daarom alleen geldig voor 2019-2020. 

Conclusie: 

Aan aspect N2.2. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend, waarbij wel dezelfde 

kanttekening wordt geplaatst als bij S1.1. 

 

Betrouwbaarheid 

B1.1. Zijn of worden de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend? 

Bevindingen: 

Om relevante gegevens bij de toets te genereren, is gebruik gemaakt van de programma’s 

TiaPlus en Lexter. Met TiaPlus wordt coefficient alpha berekend. Deze coefficient is in de 

psychometrische literatuur beschreven en als correct aangemerkt. Het programma Lexter 

is gebruikt om de lokale betrouwbaarheid uit te rekenen bij verschillende 

vaardigheidsniveaus. Deze lokale betrouwbaarheid lijkt wat interpretatie betreft veel op 

Cronbach’s alpha uit de klassieke test theorie. Deze coefficient wordt ook in de 

psychometrische literatuur beschreven en als correct aangemerkt. Tenslotte wordt in 

bijlage 5 op een correcte manier beschreven hoe de classificatiefouten berekend zijn. 

Omdat gebruik gemaakt is van bekende en algemeen beschikbare software, gaan de 

beoordelaars er van uit dat de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend zijn. 

Conclusie: 

Aan aspect B1.1. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

B1.2. Zijn de betrouwbaarheidsgegevens voldoende gezien de beslissingen die met de 

toets genomen worden? 

Bevindingen: 

Er wordt verwezen naar de COTAN criteria voor toetsen voor minder belangrijke 

beslissingen. De interne consistentie betrouwbaarheid is, volgens deze criteria, voldoende 
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bij een betrouwbaarheidscoëfficiënt tussen 0,70 en 0,80. Op pag. 16 wordt vermeld dat 

de globale betrouwbaarheden in termen van Cronbach’s alpha voor de drie IEP LVS toetsen 

Lezen <1F-1F, <1F-1F-1S en 1F-1S gelijk zijn aan respectievelijk 0.87, 0.80 en 0.74 (zie 

ook bijlage 4). Voor de lokale betrouwbaarheid staat in Tabel 7.1 op pagina 17 dat die 

voor de IEP LVS-toetsen Lezen <1F-1F, <1F-1F-1S en 1F-1S varieert van 0,769 – 0,821, 

voor de verschillende vaardigheidsniveaus. Daarmee zijn de betrouwbaarheden van de 

voldoende niveau. Aanvullend hierop kan in Tabel 7.1 afgelezen worden dat het 

percentage misclassificaties loopt van 2% tot 16%.  

Conclusie: 

De betrouwbaarheid van de IEP LVS-toetsen <1F-1F, <1F-1F-1S en 1F-1S is ‘voldoende’ 

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

heeft en ingestemd wordt met de beoordelingscriteria voor de betrouwbaarheid van de 

COTAN. 

Op aspect B.1.2. wordt 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: 

De items van de 3 toetsen richten zich op de referentieniveaus <1F, 1F en 2F. 

Er zijn drie toetsen samengesteld die oplopen in niveau (<1F-1F, <1F-1F-2F en 1F-2F). 

De eerste toets bevat items van de niveaus <1F en 1F, de tweede met items van de 

niveaus <1F, 1F en 2F en de derde met items van de niveaus 1F en 2F.  

In de toetsmatrijzen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de kenmerken van de uitvoering bij 

de toetsen lezen in de toetsen zijn verwerkt. Hierbij is een goede verhouding gekozen 

tussen de kenmerken van de uitvoering. Begrijpen en interpreteren hebben substantieel 

meer items dan de andere kenmerken (techniek en woordenschat, evalueren, 

samenvatten en opzoeken). Dit is ook wenselijk gezien het doel van lezen. De teksten zijn 

eigentijds en de keuze van zowel de fictieve als zakelijke teksten zijn duidelijk 

onderscheidend van niveau tussen de referentieniveaus <1F, 1F en 2F.   

 

Conclusie: 

Op aspect V1. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

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

Bevindingen: 

In de wetenschappelijke verantwoording wordt de constructvaliditeit onderbouwd door aan 

te tonen dat een unidimensioneel IRT model op de data past.  

Conclusie: 

Op aspect V.2. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 
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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: 

De drie IEP LVS-toetsen Lezen <1F-1F, <1F-1F-1S en 1F-1S zijn gekalibreerd op eenzelfde 

schaal. Het gevolg hiervan is dat de vaardigheidsscores op deze drie toetsen onderling 

vergelijkbaar zijn en de vaardigheidsontwikkeling van de leerlingen gevolgd kan worden 

door hun scores op de verschillende opeenvolgende momenten met elkaar te vergelijken.  

Omdat deze vaardigheidsschaal moeilijk te interpreteren is voor leerkrachten, is de 

vaardigheidsscore getransformeerd naar een lineaire schaal. Deze schaal wordt ook wel 

de ontwikkelscoreschaal genoemd. Dit is een schaal waar leerkrachten en leerlingen aan 

gewend zijn. In Tabel 8.1 wordt een omzettingsschaal gegeven voor verschillende ruwe 

scores, vaardigheidsscores en ontwikkelscores. Hierbij moet nog wel opgemerkt worden 

dat de ontwikkelscore ‘geen resultaat’ wordt gegeven voor scores onderaan de score 

schaal waar de vaardigheidsschatters een lokale betrouwbaarheid hebben die lager is dan 

de vereiste 0,70, die COTAN hanteert. 

Conclusie: 

Aan aspect Va1. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

VA2 Wordt de betrouwbaarheid van de groei op die schaal adequaat weergegeven? 

Bevindingen: 

De (conditionele) lokale betrouwbaarheid voor ieder scorepunt wordt op dezelfde manier 

geschat als de (conditionele) lokale betrouwbaarheid van de cesuurpunten (op de 

thetaschaal) voor de drie IEP LVS-toetsen en is beschreven in paragraaf 7.1. Zoals al 

eerder aangegeven is, vertoont deze lokale betrouwbaarheid grote overeenkomst met 

Cronbach’s alpha uit de klassieke testtheorie (KTT) wat interpretatie betreft. Op pagina 21 

van de wetenschappelijke verantwoording wordt aangegeven dat de lokale 

betrouwbaarheden van de vaardigheidsschaal en de ontwikkelscoreschaal gelijk zijn, 

omdat de ontwikkelscoreschaal een lineaire transformatie is van de vaardigheidsschaal. 

 

Conclusie: 

Op aspect Va2. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

VA3 Worden er gegevens verstrekt (aan de gebruiker) over hoe groei geïnterpreteerd dient 

te worden?  

Bevindingen: 

De LVS-toetsen <1F-1F, <1F-1F-1S en 1F-1S Lezen rapporteren de groei op twee 

manieren. De toetsresultaten van twee of meer opeenvolgende toetsmomenten worden 
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geplot in een Voortgangsgrafiek (Figuur 8.1 op pagina 22). De verschillen in 

toetsresultaten tussen twee of meer opeenvolgende momenten geeft de leergroei weer. 

Om de leergroei te interpreteren kunnen de resultaten vergeleken worden met de 

gemiddelde vaardigheid van de normeringspopulatie. Op pagina 23 wordt beschreven dat 

de normeringssteekproef niet optimaal is, maar dat er uit deze steekproef een 

representatieve subgroep getrokken kan worden, die wel voor dit doeleinde geschikt is. 

Vanwege de omvang van de streekproef uit leerjaar 6 is dat op dit moment nog niet 

mogelijk. 

Daarnaast wordt de groei inzichtelijk gemaakt met een Leergroeimeter (pagina 24 van de 

wetenschappelijke verantwoording). Daarin wordt weergegeven hoe snel een leerling 

groeit ten opzichte van de normeringspopulatie. Door beide gegevens te combineren, 

krijgen de leerkracht, de leerling en de ouders inzicht in de groei van de leerling.  

Aan leerkrachten worden handvatten gegeven voor de interpretatie van de 

leervorderingen in stap 6.2 en stap 7 in de handleiding van het IEP LVS 

https://handleiding.toets.nl/snel-op-weg-met-het-iep-lvs-245 

Conclusie: 

Aan aspect Va3. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 

 

Inzicht in leervorderingen 

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

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

Bevindingen: 

De Talentenkaart is een uitwerking om voor individuele kinderen en hun ouders/voogden 

inzicht te bieden over de voortgang van het kind. Niet alleen op taal en rekenen maar ook 

op sociaal-emotioneel gebied. De Talentenkaart kan in groep 7 gebruikt worden als pré-

schooladvies. 

Naast korte teksten, uitgewerkt door de leraar, wordt ook grafisch inzicht geboden in de 

toetsresultaten door te laten zien via balkjes hoe de leerling scoort ten opzichte van de 

referentieniveaus op de basisvaardigheden, een voortgangsgrafiek, een grafische 

weergave c.q. half rondje om leergroei aan te geven en detailscores op de verschillende 

kenmerken bij taalverzorging en spindiagrammen voor hart-handen vaardigheden. 

Dit biedt inzicht in waar een kind op dat moment staat en of er sprake is van leergroei. 

Het is wel van belang dat leraren de leerling en ouders/voogden informeren hoe de 

grafische uitwerkingen ‘gelezen’ moeten worden. Er is wel een leeswijzer toegevoegd, 

maar dit heeft een hoge informatiedichtheid en termen die niet vanzelfsprekend bekend 

zijn bij ouders/voogden. Referentieniveaus zijn bijvoorbeeld al moeilijk te begrijpen voor 

een deel van de ouders. Ook het aflezen en begrijpen van grafische uitwerkingen is niet 

voor alle ouders/voogden even makkelijk. 

Ouders zien wel dat er nog groeimogelijkheden zijn (bijvoorbeeld naar 2F of 3F), maar 

wat realistisch is voor hun kind valt niet af te lezen. 

https://handleiding.toets.nl/snel-op-weg-met-het-iep-lvs-245
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Het pré-schooladvies is opgenomen als eerste kopje aan de voorkant van de 

Talentenkaart. In de Talentenkaart kun je niet aflezen waarom op basis van deze scores 

het specifieke advies is gegeven door de leraar en wat je zou moeten halen om 

bijvoorbeeld een hoger advies te krijgen. Dit vraagt om een toelichting door de leraar. 

Het is aan te raden om de afbeelding rond leergroei, mogelijk door kernwoorden toe te 

voegen, nog te versterken om het makkelijker te kunnen interpreteren wat bedoeld wordt.  

De Talentenkaart en de leeswijzer kunnen niet zonder de uitleg van de leraar. 

Op de site worden zo nu en dan webinars gegeven. Het zou een idee zijn om rond de 

talentenkaart en ook richting schooladvies een webinar uit te werken dat een leraar kan 

inzetten voor een ouderavond/informatieavond. Een aantal aspecten kan dan toegelicht 

worden, waardoor ouders meer inhoudelijke bagage hebben om de Talentenkaart goed te 

kunnen begrijpen. Dat levert uiteindelijk voor de leraar weer tijd op als individueel met 

ouders/voogden de Talentenkaart van hun kind besproken wordt. 

 

Conclusie: 

Aan aspect I1. wordt 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: 

De concrete leerdoelen uit de toetsen zijn gebaseerd op de referentieniveaus. 

In de rapportages worden vanaf leerjaar 6 uitspraken gedaan over de beheersing van de 

referentieniveaus.  

Er zijn 3 toetsen in het LVS gericht op lezen: toets <1F-1F; <1F-1F-2F; 1F-2F. 

In de toetsen komen zowel zakelijke als fictionele teksten aan bod alsook de kenmerken 

van de taakuitvoering. Er is 1 op 1 een koppeling met het Referentiekader. 

 

Conclusie: 

Aan aspect R1. wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend. 
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3. Verzamelstaat 

Kwaliteitsaspect Code Oordeel 

De kwaliteit van de steekproef S1 voldoende 

 S2 voldoende 

Normering N1.1 Voldoende 

 N1.2 Voldoende 

 N1.3 Voldoende 

 N2.1 Voldoende 

 N2.2 voldoende 

Betrouwbaarheid B1 Voldoende 

 B2 Voldoende 

Validiteit V1 Voldoende 

 V2 voldoende 

Volg-aspect Va1 Voldoende 

 Va2 Voldoende 

 Va3 Voldoende 

Inzicht in leervorderingen I1 Voldoende 

Referentieniveaus R1 Voldoende 
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