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INLEIDING 

De Muiswerk Online Testprogramma’s zijn gemaakt voor de screening van 
groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de volwassenen-
educatie. Met deze programma's kunnen leerachterstanden en leerproblemen 
gesignaleerd worden. In tegenstelling tot andere Muiswerkprogramma’s 
leveren de testprogramma’s geen aansluitend oefenmateriaal, maar wel een 
gedetailleerde diagnose met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over een 
gemaakte toets. Gegevens waar een docent of remedial teacher mee aan de 
slag kan. Het is vervolgens goed mogelijk bij de remediëring van taal- en re-
kenproblemen bepaalde Muiswerkprogramma’s in te zetten, bijvoorbeeld 
Muiswerk Gevarieerde Spelling, Muiswerk Strategisch Lezen, Muiswerk Stu-
dievaardigheid, Muiswerk Woordkennis, Muiswerk Formuleren, Muiswerk 
RW Getallen 1 of Muiswerk RW Meten en Meetkunde 2. 

De in dit document verstrekte normeringen zijn tot stand gekomen door 
statistische verwerking van testgegevens van toegelaten, instromende leer-
lingen. De Muiswerktoetsen zijn niet gemaakt voor selectie van leerlingen en 
deelnemers, maar zijn bedoeld om capaciteiten te meten en hiaten en leerpro-
blemen op het spoor te komen. Wat dyslexie betreft: de Muiswerktoetsen zijn 
bedoeld voor screening in het kader van proactief dyslexiebeleid, waarvan de 
uitkomst aanleiding kan zijn tot uitgebreider vervolgonderzoek en eventueel 
doorverwijzing. Snelle signalering kan tijdverlies bij de begeleiding van dys-
lectische leerlingen voorkomen. 

De term 'screening' wordt gebruikt voor een procedure die het mogelijk 
maakt op basis van gemaakte fouten snel en gemakkelijk bepaalde categorieën 
leerlingen van elkaar te onderscheiden. In het onderwijs gaat het dan om 
leerlingen die (bijvoorbeeld in verband met dyslexie) speciale begeleiding 
nodig hebben. Geen enkel screeningsinstrument is 100% accuraat. Er kunnen 
zogenaamde 'vals positieven' en 'vals negatieven' optreden. Een vals positieve 
uitslag is een vals alarm: iemand wordt bijvoorbeeld gesignaleerd als 'moge-
lijk dyslectisch', maar er blijkt geen sprake te zijn van dyslexie. Van een vals 
negatieve uitslag is sprake als iemand bijvoorbeeld níet wordt gesignaleerd 
als 'mogelijk dyslectisch', maar dat wél blijkt te zijn. Resultaten moeten daar-
om altijd met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en er dienen 
mogelijkheden te zijn voor herhalingsonderzoek en vervolgonderzoek bij 
twijfel. 



Bij het invoeren van leerlingen geeft u aan in welke opleiding de leerling 
(voorlopig) geplaatst is. Voor elke opleiding en elke klas bestaat een apart 
Muiswerkprotocol. Nog niet van alle groepen zijn voldoende gegevens verza-
meld voor het samenstellen van een goede norm. Waar normeringgegevens 
nog ontbreken, hebben we soms een voorlopige normering ingevoerd op basis 
van een vergelijkbaar opleidingsniveau. U kunt in dat geval echter ook de 
resultaten van leerlingen interpreteren door ze te vergelijken met gegevens 
van dezelfde klas of van dezelfde school. 

U kunt desgewenst assistentie vragen/inkopen bij de planning en uitvoering 
van het testtraject bij de instroom van nieuwe leerlingen, dat kan bij Kurve 
maar ook bij externe partijen zoals Delta-plus. 

In deze handleiding vindt u informatie en achtergronden over de inhoud van 
de Muiswerk Online Testprogramma’s.  

Alle informatie over De Drempeltoetsen Taal en Rekenen en het signalerings-
instrument IDAA-mbo en IDAA en de testen ervan vindt u in een aparte hand-
leiding bij het product.  

  



VERANDERINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE 

Er zijn geen nieuwe toetsen toegevoegd. Wel zijn van bestaande toetsen meer 
normeringsgegevens verzameld. 

PAS OP: omdat bijna alle standaardprotocollen ver-
nieuwd zijn zult u helaas de eventueel door uzelf al 
aangepaste protocollen moeten verwijderen en op-
nieuw moeten instellen, anders zijn uw protocollen on-
voorspelbaar geworden en krijgt u een melding dat ze 
geweigerd worden. Paste u geen protocollen aan dan 
hoeft u geen actie te nemen. 

Aan het begin van deze handleiding (vanaf p. 11) is een deeloverzicht toege-
voegd van de belangrijkste toetsen en de hoeveelheden data op basis waarvan 
de normering tot stand is gekomen. Vele scholen hebben deze normdata in de 
afgelopen periode aangeleverd (zie de paragraaf hierna). Ook zijn hier de 
resultaten van twee belangrijke contrastmetingen vermeld: die tussen alloch-
tone en autochtone leerlingen en die tussen dyslectische en niet-dyslectische 
leerlingen. Afhankelijk van wat u aan de weet wilt komen, kunnen deze gege-
vens kunnen u helpen een keuze te maken uit het beschikbare materiaal. Zie 
daarvoor overigens meer specifiek ook de paragrafen over de signalering van 
taalproblemen op p.20 en over de signalering van rekenproblemen op p. 24. 

SCHOLEN DIE NORMDATA AANLEVERDEN 

Dit zijn de scholen die data aanleverden voor de normering van de Muiswerk 
testprogramma’s1. De codes staan voor:  
TMSP – toetsmateriaal spelling 
TMTB – toetsmateriaal tekstbegrip 
TMFW – toetsmateriaal flitswoorden 
TMWO – toetsmateriaal woordkennis 
TMZB – toetsmateriaal zinsbouw 

                                                             

1 Sommige scholen hebben verschillende vestigingen, sommige – bijvoorbeeld ROC van Amsterdam – zelfs 
meer dan tien. 



TMLU – toetsmateriaal luistervaardigheid 
TMGR – toetsmateriaal grammatica (taalbeschouwing) 
TMWK – toetsmateriaal wiskunde 
TMEN – toetsmateriaal Engels 
TMFR – toetsmateriaal Frans 
TMDU – toetsmateriaal Duits 
TMZL – toetsmateriaal zelfstandig leren 
(OUD) – toetsmateriaal van voor 2008 
 
Amstelveencollege, Amstelveen: TMFW, TMSP, TMTB, TMWO, TMZB 
Arcus College Heerlen: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD),  
Carré College: TMEN, TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB,  
Chr. College De Noordgouw, Heerde: (OUD) 
CSG Walcheren, Middelburg: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, TMZL, (OUD) 
Dendron College: TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB,  
Don Bosco College, Volendam: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, (OUD) 
Dudok College, Hilversum: (OUD) 
Echnaton: TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB 
Eerste Christelijk Lyceum: TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMWO, TMZB 
Gerrit van der Veen College, Amsterdam: TMSP, TMTB, TMWO, TMZB, (OUD) 
Grafisch Lyceum, Rotterdam: TMWK 
Hageveld College, Heemstede: TMEN, TMFW, TMSP, TMTB, TMWO, TMZB, (OUD) 
Horizon College, Heerhugowaard: TMTB, TMTB, TMWO, TMZB, (OUD) 
Jan van Brabantcollege, Helmond: (OUD) 
Kellebeek College, Bergen op Zoom: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, TMZL 
Kellebeek College, Roosendaal: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, TMZL, (OUD) 
Kon Wilhelmina College Culemborg: TMFW, TMSP, TMTB, TMWO, (OUD) 
Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven: TMEN, TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD) 
Markant-College, Oudenbosch: TMFW, TMSP, TMTB, TMWO, (OUD) 
Mendelcollege, Haarlmen: TMTB, TMWO, TMZB, (OUD),  
Merewade College, Gorinchem: TMFW, TMSP, TMTB, TMWO, TMZB, (OUD) 
Mondriaan OWG, Den Haag: TMSP, TMTB, TMWO, TMZB, (OUD) 
Newmancollege, Breda: TMSP, (OUD) 
Noordrand College Hazelaar: TMEN, TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB,  
Paus Johannes College: TMFW, TMSP, TMTB 
Pleincollege Bisschop Bekkers, Eindhoven: TMSP, TMTB, (OUD) 
Pontes Het Goese Lyceum, Goes: TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, (OUD) 
Regio College Zaanstreek-Waterland: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD) 
ROC Flevoland: TMLU, TMSP, TMTB, TMWO, TMZB 
ROC Oost-Nederland, Hengelo: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD) 
ROC Rijn IJssel, Arnhem: TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD) 
ROC van Amsterdam: TMEN, TMDU, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWK, TMZB, TMZL, (OUD) 
ROC Westerschelde, Terneuzen: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD) 
ROC Zeeland, middelburg: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, TMZL, (OUD) 
ROC-Leiden: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD) 
Rölingcollege, Groningen: TMFW, TMSP, TMTB, TMZB, (OUD) 
Rombouts College, Brunssum: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD) 



RSG Broklede, Breukelen: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, (OUD) 
SG Amsterdam-zuid: TMTB, TMWO, TMZB, (OUD),  
SG Jan van Brabantcollege: TMSP, TMTB, TMTB, (OUD),  
St Janslyceum, Den Bosch: TMTB, (OUD) 
StichtseVrijeSchool: TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWO, TMZB, (OUD) 
Trias-vmbo: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, (OUD) 
Twents Carmelcollege Oldenzaal: TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, (OUD) 
Valuas College: TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB 
Veenlanden College Vinkeveen: TMFW, TMSP, TMTB, (OUD),  
Veenoord: TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWO, TMZB 
Vellesan College, IJmuiden: (OUD) 
Vrije Middenschool, Zonhoven (België): TMFW, TMSP, TMTB, (OUD),  
Waal: TMFW, TMGR, TMLU, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD),  
Wellant College, Aalsmeer: TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO 
Willem de Zwijger College, Bussum: TMEN, TMFW, TMSP, TMTB, TMWK, TMWO, TMZB, (OUD).
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DEELOVERZICHT DIGITAAL TESTMATERIAAL MUISWERK ONLINE1 

 

Nederlands 
Naam (Hoofd)doelgroepen Data Betrouwbaarheid Verschil 

autoch/alloch 
Verschil 
dys/niet-
dys 

Spellingtoets-
basis (p. 41) 

Bao-vmbo-mbo 1523 .83 Nee Nee2 

Spellingtoets A 
(p.43) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 19681 .87 Ja (0.7)3 Ja (0.7) 

Woorden herken-
nen 1 (p.49) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 6695 .88 Nee Nee 

Orthografische 
toets Nederlands 
(p.55) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 2297 .80 Ja (0.2) Nee 

Tekstbegrip 1 (p. 
63) 

Bao-vmbo-mbo 4837 .72 Ja (0.5) Nee 

Tekstbegrip 2 (p. 
65) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 14070 .69 Ja (0.5) Nee 

Tekst begrip 3 (p. 
67) 

Havo-vwo-mbo 1671 .74 ??4 ?? 

Stilleestest (p.74) Bao-vmbo-havo-vwo-
mbo 

670 .92 Ja (0.4) Ja (1,6)5 

Flitskeuze 
woorden A (p. 85) 

Bao-vmbo-havo-vwo-
mbo 

9531 .80 Nee Ja (0.7) 

Flitstypen 
pseudowoorden A 
(p. 89) 

Bao-vmbo-havo-vwo-
mbo 

11043 .90 Nee Ja (0.9) 

Omgekeerd 
flitstypen A (p. 

Vmbo-havo-vwo-mbo 509 .92 Ja (1.0) Ja (0.9) 

                                                             

1 In dit schema staat een deel van het testmateriaal. Niet van alle toetsen waren al voldoende gegevens 
aanwezig. 

2 Voor veel leerlingen van wie de data verzameld zijn, was deze toets te eenvoudig. 

3 Cohen’s d: de gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 
klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang. 

4 Als niet voldoende leerlingen het kenmerk ‘allochtoon/autochtoon’ of ‘dyslectisch/niet-dyslectisch’ 
hadden, konden we het contrast niet berekenen.  

5 Zwakke en niet-zwakke lezers in Brugklasonderzoek 
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93) 
Flitskeuze cijfers 
A (p. 95) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 642 .76 Ja (0.2) Nee 

Woordkennistest 
(p. 104) 

Bao-vmbo-havo-vwo-
mbo 

18897 .75 Ja (0.7) Nee 

Zinsbouwtest 
(p.107) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 14785 .80 Ja (0.9) Nee 

Luistertoets –
aanwijzen (p. 
117) 

Bao-vmbo-mbo 9481 .67 Ja (0.7) Nee 

Luistertoets – 
teksten (p. 119) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 3225 .69 Ja (0.7) Nee 

Grammatica 
woordsoorten – 
basis (p. 123) 

Bao-vmbo-mbo 1634 .78 Ja (0.7) Nee 

Grammatica 
woordsoorten – 
total (p. 125) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 3128 .78 Ja (1.0) Nee 

Grammatica 
zinsdelen – basis 
(p. 126) 

Bao-vmbo-mbo 416 .66 ?? Nee 

Grammatica 
zinsdelen – total 
(p. 127) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 2095 .53 Ja (0.5) Nee 

  

     

Rekenen & wiskunde 
Naam (Hoofd)doelgroepen Data Betrouwbaarheid Verschil 

autoch/alloch 
Verschil 
dys/niet-
dys 

Hoofdrekenen 
(p. 131) 

Bao-vmbo-havo-vwo-
mbo 

5071 .92 Ja (0.3) Nee 

Rekenen & 
wiskunde 1 
(p.136) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 7447 .83 Ja (0.3) Nee 

Ruimtelijk 
inzicht (p.143) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 4754 .79 Ja (-0.4)6 Ja (-0.3)7 

Snelrekenen 
(p.147) 

Bao-vmbo-havo-vwo-
mbo 

5644 .89 Ja (0.4) Ja (0.6) 

      
                                                             

6 Allochtone leerlingen zijn hierin dus BETER dan autochtone leerlingen. Het contrast is matig. 

7 Dyslectische leerlingen zijn hierin dus BETER dan niet-dyslectische leerlingen. Het verschil is klein. 
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Engels 
Naam (Hoofd)doelgroepen Data Betrouwbaarheid Verschil 

autoch/alloch 
Verschil 
dys/niet-
dys 

Spelling Engels 
Eibo (p. 153) 

Bao-vmbo-mbo 281 .92 Nee ?? 

Spelling Engels 
A (p. 155) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 1097 .91 Ja (0.3) Ja (1.3) 

Tekstbegrip 
Engels 1 (p. 
158) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 736 .83 Nee Nee 

Tekstbegrip 
Engels 2 (p. 
160) 

Havo-vwo-mbo 490 .85 Nee Nee 

Woorden 
Engels Eibo (p. 
163) 

Bao-vmbo-mbo 271 .88 Nee ?? 

Woorden 
Engels 1 (p. 
164) 

Vmbo-havo-vwo-mbo 519 .90 Nee ?? 

 

 

BETROUWBAARHEID 

De betrouwbaarheid van een test geeft de mate aan waarin de testresultaten 
herhaalbaar zijn indien aangenomen mag worden dat datgene wat gemeten 
wordt zelf constant blijft. Het gaat dan ook om het vaststellen van de systema-
tiek van de meting en de mate waarin de test gevrijwaard is van toevallige 
fouten die voor elke testafname kunnen verschillen, maar wel mede het test-
resultaat kunnen beïnvloeden. 

Voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de toetsen werden Cronbach’s-
alfa-coëfficiënten berekend. Cronbach’s alfa kan worden opgevat als een 
ondergrens van de betrouwbaarheid van een test (Drenth & Sijtsma, 2006). De 
COTAN geeft aan dat een test die gebruikt wordt voor belangrijke beslissingen 
op individueel niveau, een betrouwbaarheid van minstens 0.90 moet bezitten 
om de kwalificatie ‘goed’ te verkrijgen voor het onderdeel betrouwbaarheid. 
De COTAN geeft de volgende omschrijving van belangrijke beslissingen: ‘be-
slissingen die op basis van de testscores worden genomen, die in principe, of 
op korte termijn, onomkeerbaar zijn, en die voor een belangrijk deel buiten de 
geteste persoon om worden genomen’ (COTAN, 2009, p. 33). Het gaat dan dus 
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bijvoorbeeld om het al dan niet toegelaten worden tot een opleiding. 

De toetsen in Muiswerk Online zijn diagnostische instrumenten die door het 
verschaffen van informatie over de aard en ernst van taal- en rekenproblemen 
een bijdrage kunnen leveren aan de oordeelsvorming van een diagnosticus. 
Dit betekent dat in de terminologie van de COTAN de beslissingen die op basis 
van de toetsen genomen worden als ‘minder belangrijk’ kunnen worden aan-
gemerkt. Als voorbeeld voor ‘minder belangrijke beslissingen’ gebruikt de 
COTAN o.a. beslissingen die betrekking hebben op therapie-indicatie (of op de 
gewenste onderwijsbegeleiding). Om aanspraak te kunnen maken op de kwa-
lificatie ‘goed’ geldt voor tests die gebruikt worden voor ‘minder belangrijke 
beslissingen’ dat de betrouwbaarheid minstens .80 moet bedragen. Veel 
Muiswerktoetsen voldoen ruimschoots aan dit criterium.  

Wanneer een toets niet afzonderlijk, maar in combinatie met andere toetsen 
informatie geeft over een probleem, stelt de COTAN dat de relatief minder 
belangrijke toetsen aan een lager betrouwbaarheidscriterium mogen voldoen 
om in aanmerking te komen voor dezelfde kwalificatie als de belangrijker 
beschouwde test (COTAN, 2009; p. 31 en 32). Dat betekent dat het criterium 
voor de betrouwbaarheid die voor de minder belangrijke toetsen geldt .70 
bedraagt. Op enkele uitzonderingen na voldoen alle Muiswerktoetsen aan dit 
criterium. Uitzonderingen zijn de twee luistertoetsen en twee van de gramma-
ticatoetsen. Van luistertoetsen is bekend dat ze moeilijk optimaal betrouw-
baar te krijgen zijn (evenals tekstbegriptoetsen overigens) omdat luisteren 
zo’n complexe activiteit is. Er zijn ons geen luistertoetsen bekend met een 
hogere betrouwbaarheid dan .50. De grammaticatoets Zinsdelen-basis is 
alleen afgenomen bij leerlingen van vmbo-tl en hoger, daardoor zijn de scores 
erg hoog (gemiddeld 78%, stdev 10%). Op de grammaticatoets Zinsdelen-
totaal daarentegen (grotendeels gemaakt door mbo-leerlingen) werd extreem 
slecht gescoord (gemiddeld 35%, stdev. 10%). Beide verschijnselen hebben 
een negatief effect op de betrouwbaarheid. We verwachten dat dit in de toe-
komst – als meer groepen deze toetsen maken – vanzelf rechtgetrokken 
wordt. 

CONTRASTEN 

Om na te gaan of de prestaties van twee groepen leerlingen (bijvoorbeeld 
jongens/meisjes, allochtoon/autochtoon, dyslectisch/niet-dyslectisch van 
elkaar verschillen, is op de eerste plaats gekeken of deze significant van elkaar 
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verschilden. Niet elk significant verschil is echter in dezelfde mate betekenis-
vol. Hoe groot de significante verschillen zijn, is daarom vervolgens aangege-
ven met een formule die ‘Cohen’s d’ heet. De uitkomst hiervan geeft een maat 
aan de sterkte van de significantie, in relatie tot de spreiding (standaarddevia-
tie). De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 groot wordt genoemd, 
0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988).  

We hebben in het overzicht alleen het verschil tussen allochtone en autochto-
ne leerlingen en dat tussen dyslectische en niet-dyslectische leerlingen opge-
nomen. Deze kenmerken zijn door de school aan het leerlingaccount toege-
voegd. Het verschil tussen jongens en meisjes, dat ook gemeten is, is voor de 
diagnostiek van mogelijke leerproblemen en de op basis daarvan gewenste 
begeleiding minder van belang.  

In het overzicht is te zien dat grote verschillen (boven Cohen’s d 0.5) tussen 
allochtone en autochtone leerlingen bijvoorbeeld zijn gemeten bij spelling, 
woordkennis en luisteren. Afhankelijk van wat voor het volgen van een oplei-
ding voor allochtone leerlingen van belang is (bijvoorbeeld alleen woordken-
nis en luisteren), kan in het diagnostische onderzoek worden nagegaan welke 
allochtone leerlingen waar een achterstand hebben, en waar de remediëring 
zich op zou kunnen richten. Bij rekenen en wiskunde en Engels zijn op basis 
van het overzicht geen grote specifieke achterstanden van allochtone leer-
lingen te verwachten.  

Wat de verschillen tussen dyslectische en niet-dyslectische leerlingen betreft 
zien we in het overzicht dat dyslectici bij taal vooral uitvallen bij stillezen, 
spelling Nederlands (de A-toets) en vooral ook spelling Engels, en bij enkele 
flitstoetsen die onderliggende tekorten in de cognitieve verwerking meten. 
Wat rekenen betreft hebben problemen met de automatisering van dyslectici 
vooral effect bij snelrekenen. Op veel andere terreinen wijken de prestaties 
van dyslectische leerlingen niet af van die van niet-dyslectische leerlingen. 
Afhankelijk van wat voor het volgen van een opleiding voor dyslectische 
leerlingen van belang is, bijvoorbeeld alleen lezen, of lezen en spellen (Neder-
lands, of ook Engels), kan in het diagnostische onderzoek worden nagegaan 
welke dyslectische leerlingen een achterstand hebben en waar de remediëring 
zich op zou kunnen richten.  

Dat dyslectische leerlingen niet slechter presteren bij tekstbegrip, wil niet 
zeggen dat het niet zinvol zou kunnen zijn ook een tekstbegriptest af te ne-
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men. Niet alleen om te zien of het gewenste begrip aanwezig is, maar ook om 
na te gaan hoe lang de leerling over zo’n toets doet. De werktijd wordt weer-
gegeven in de output. Ook de orthografische toetsen Nederlands en Engels 
kunnen van belang zijn vanuit de bevinding (Schijf, 2009) dat bij dyslectische 
leerlingen soms sprake is van orthografische sterkte, die ervoor kan zorgen 
dat deze leerlingen in de praktijk weinig last hebben van hun probleem, waar-
door ze vaak niet eens worden opgemerkt als dyslectici. 
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OVERZICHT TESTPROGRAMMA'S 

Hier volgt een overzicht alle testen. Paralleltesten zijn aangeduid met letters 
(A en B) en testen met niveauverschillen met cijfers (1, 2, 3). In de kolom 
rechts ziet u voor welke doelgroep de test bedoeld is. Die doelgroep hangt 
samen met het protocol waarin de test is opgenomen (voor informatie over de 
protocollen, zie blz. 26).  De meeste protocollen bevatten ook testen die niet 
gemaakt zijn voor de doelgroep; ze zijn daarom verborgen. Ook enkele nieuwe 
testen zijn verborgen omdat er nog geen normering voor is. Eveneens verbor-
gen zijn alle paralleltesten die u kunt gebruiken om na verloop van tijd de 
vooruitgang van leerlingen te meten. Verborgen testen kunnen tevoorschijn 
gehaald worden.  

In de rechterkolom van het schema hieronder ziet u voor welke doelgroepen 
de testen direct zichtbaar zijn bij opstarten. Is de test verstopt, maar wel 
tevoorschijn te halen, dan staat de doelgroep tussen haken. 

Doelgroep-1 - basisonderwijs 

Doelgroep-2 - vmbo-bbl/praktijkschool/lwoo/vso 

Doelgroep-3 - vmbo-kbl 

Doelgroep-4 - vmbo-gl 

Doelgroep-5 - vmbo-tl 

Doelgroep-6 - havo 

Doelgroep-7 - vwo 

Doelgroep-8 - gymnasium 

Doelgroep-9 - mbo1 

Doelgroep-10 - mbo2 

Doelgroep-11 - mbo3 

Doelgroep-12 - mbo4 

Doelgroep-13 – kse 

Doelgroep-14 - hbo 
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Testsuite 1 Nederlands 
Bestandsnaam Code Toetsen Doelgroepen 
Testmateriaal 
Spelling 

TMSP Spelling A (en B) 
Spellingtoets basis 
Woorden herkennen 1 
Woorden herkennen 2 
Orthografische Kennis Ned. 

[2, 3, 4,] 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
2, 3, 4, [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], 13 
[2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, [14] 
[6, 7, 8, 11, 12], 14 
2, 3, [4,] 5, 6, 7, 8, [9, 10, 11, 12, 14] 

Testmateriaal 
Tekstbegrip 

TMTB Tekstbegrip 1 
Tekstbegrip 2 
Tekstbegrip 3 
Stilleestest 

2, 3, 4, 5, [6, 7, 8], 9, [10], 13 
[2, 3, 4, 5], 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12 
[6, 7, 8, 11, 12], 14 
2, 3, [4,] 5, 6, 7, 8, [9, 10, 11, 12, 14] 

Testmateriaal 
Flitswoorden 

TMFW Flitskeuze woorden A (en B) 
Flitstypen pseudowoorden A 
(en B) 
Omgekeerd Flitstypen pseudo-
woorden A (en B) 
Flitskeuze cijfers A (en B) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 [2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, 14 
[2, 3, 4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Testmateriaal 
Woordkennis 

TMWO Woordkennis  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Testmateriaal 
Zinsbouw 

TMZB Zinsbouwtoets [2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9,] 10, 11, 12, 14 

Testmateriaal 
Luisteren 

TMLU Luisteren – aanwijzen 
Luisteren – teksten 

1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

Testmateriaal 
Taalbeschouwing 

TMGR Grammatica – woordsoorten 
Grammatica - zinsdelen 

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

 
Testsuite 2 Rekenen en wiskunde 
Bestandsnaam Code Testen Doelgroepen 
Testmateriaal  
Rekenen en Wiskun-
de 

TMWK Hoofdrekenen 
Rekenen en wiskunde 1 
Rekenen en wiskunde 2 
Ruimtelijk inzicht 
Snelrekenen 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13, 14] 
[6, 7, 11], 14 
[2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13,] 14 
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Testsuite 3 Vreemde talen 
Testmateriaal Engels TMEN Spelling Engels Eibo 

Spelling Engels A (en B) 
Tekstbegrip Engels 1 
Tekstbegrip Engels 2 
Woorden Engels Eibo 
Woorden Engels 1 
Woorden Engels 2 
Orthografische Kennis Eng. 

2, [3, 4, 5,] [6, 7, 8], 9 
[2,] 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12 
2, 3, 4, 5, [6, 7, 8], 9, [10, 11, 12] 
[2, 3, 4, 5], 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12 
2, [3, 4, 5, 6, 7, 8], 9, [10, 11, 12], 13 
[2], 3, 4, 5, 6, [7, 8, 9, 10, 11, 12] 
[2, 3, 4, 5, 6,] 7, 8, [9], 10, 11, 12 
2, 3, [4,] 5, 6, 7, 8, [9, 10, 11, 12, 14] 

Testmateriaal Frans TMFR Spelling Frans A (en B) 
Tekstbegrip Frans 1 
Tekstbegrip Frans 2 
Woorden Frans 1 
Woorden Frans 2 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
3, 4, 5, [6, 7, 8, 10, 11, 12] 
[3, 4, 5], 6, 7, 8, 10, 11, 12 
3, 4, 5, [6, 7, 8, 10, 11, 12] 
[3, 4, 5], 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Testmateriaal Duits TMDU Spelling Duits A (en B) 
Tekstbegrip Duits 1 
Tekstbegrip Duits 2 
Woorden Duits 1 
Woorden Duits 2 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
3, 4, 5, [6, 7, 8, 10, 11, 12] 
[3, 4, 5], 6, 7, 8, 10, 11, 12 
3, 4, 5, [6, 7, 8, 10, 11, 12] 
[3, 4, 5], 6, 7, 8, 10, 11, 12 

 
Test-IT DICT ICT-vaardigheden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Studievragen TMZL Zelfstandig leren 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
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 SIGNALERING TAALPROBLEMEN 
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geen (ernstig)
taalprobleem

Extra testen:
- Brus +  Klepel
- Stilleestest
- Orthografische test(en)
- ev. Omgekeerd Flitstypen
- ev. Woordherkenning
- ev. Flitskeuze Cijfers

vervolgonderzoek
luisteren en woordkennis

(45 min)

resultaten slecht?

mogelijk dyslexie

w.s. geen (ernstige) dyslexie

ja

spelling en/of
tekstbegrip slecht

tekorten bij lezen, spellen,
luisteren en/of woordkennis

ja

advies aan mentor m.b.t. plaatsing, speciale voorzieningen en begeleiding;
eventueel aanbod remediëring lezen of spellen;

eventueel doorverwijzing.

nee

resultaten slecht?

ja

nee

nee

 

 

De Muiswerk Online Testprogramma’s op het gebied van de taal kunnen 
worden ingezet bij screening en verkennende diagnostiek van taalproblemen. 
Een voorbeeld van een protocol voor het signaleren van taalleerproblemen 
hebben we hierboven in een stroomschema gezet. Afhankelijk van wat u 
precies aan de weet wilt komen, zijn allerlei variaties op dit onderzoekssche-
ma mogelijk. 

Op basis van de verzamelde gegevens en het daarna uitgevoerde vervolgon-
derzoek kan een remediëringsplan worden opgesteld, kunnen adviezen voor 
de onderwijskundige begeleiding gegeven worden aan mentoren en docenten 
en een aanbeveling aan het bevoegd gezag worden gedaan om bij deze leerling 
voortaan proefwerken en toetsen in aangepaste tijd en/of in afwijkende vorm 
te laten afnemen. In het voortgezet onderwijs kunnen gesignaleerde leerlingen 
voor vervolgonderzoek eventueel worden doorverwezen naar een officieel 
onderzoeksinstituut in verband met het verkrijgen van een dyslexieverklaring 
en de daarmee samenhangende faciliteiten. 
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Dyslexiescreening 
Uitgangspunt voor de signalering van dyslexie met behulp van 
Muiswerktesten is de definitie van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 
2008), die dyslexie omschrijft als:  

‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnek-
kig probleem met het aanleren en het adequaat en/of 
vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau’.  

Dyslexie wordt gezien als een specifieke taalstoornis die belemmerend werkt 
in alle situaties en bij alle taken waarin accuratesse en leessnelheid van belang 
zijn. In onderwijs, studie en opleiding is dat bijvoorbeeld het geval bij het 
bestuderen van teksten, het afleggen van tentamens en examens, het maken 
van aantekeningen en het schrijven van (werk)stukken. 

Screening met behulp van Muiswerktesten is een eerste stap in de richting van 
de onderkennende diagnose waarin op basis van een aantal objectief 
waarneembare kenmerken wordt vastgesteld of het vaardigheidsniveau van 
lezen op woordniveau en/of van het spellen significant onder het niveau ligt 
dat van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd mag 
worden (het criterium van ‘achterstand’). De Muiswerktesten kunnen inzicht 
in de problematiek op twee manieren vergroten: 

• door problemen met lezen, spellen en automatisering in kaart te bren-
gen in termen van achterstand t.o.v. de leeftijdsgroep en/of een groep 
met hetzelfde opleidingsniveau; 

• door informatie te geven over mogelijke bijkomende problemen: woor-
denschat, tekst- en luisterbegrip, als indicatoren van een meer algemene 
taalachterstand, bijvoorbeeld ontstaan door een andere moedertaal.  

Daarbij wordt aangetekend dat het, om uit te sluiten dat een algemeen beperkt 
leervermogen de oorzaak is van problemen in alle relevante leervakken, 
noodzakelijk is om diepgaand diagnostisch onderzoek te doen, in het bijzon-
der naar de intelligentie. De discussie over intelligentie als uitsluitingscriteri-
um is nog niet helemaal uitgewoed hoewel het al geruime tijd geleden duide-
lijk is geworden dat het niet houdbaar is om personen met een minder dan 
normale intelligentie uit te sluiten van dyslexie (Stanovich & Siegel, 1994; Van 
der Leij, 1983). Waar ligt echter de grens tussen een ‘minder dan normale 
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intelligentie’ en een verstandelijke beperking? De SDN volgt in dezen de inter-
nationale consensus en gaat ervan uit dat dyslexie kan voorkomen in combi-
natie met een IQ van 70 of hoger. 

Drie soorten taalproblemen 
Globaal kunnen drie soorten taalproblemen onderscheiden worden: (1) alge-
mene taalachterstand, bijvoorbeeld veroorzaakt door lagere intelligentie of 
didactische onderstimulering; (2) taalachterstand door een andere moeder-
taal, en (3) dyslexie. Het signaleren van dyslectische problematiek is het las-
tigst. Bij oudere leerlingen in vo en mbo ben je er namelijk niet met het sim-
pelweg meten van klassikaal te testen taalvaardigheden. De verschillen tussen 
dyslectische en niet-dyslectische leerlingen zijn bij spelling bijvoorbeeld 
eerder kwantitatief dan kwalitatief. Dat wil zeggen: dyslectische leerlingen 
maken méér fouten, maar niet per definitie ándere fouten dan niet-
dyslectische leerlingen. Verder kunnen oudere leerlingen (vooral als ze intelli-
gent zijn) vaak allerlei compenserende strategieën ontwikkeld hebben waar-
door ze hun problemen soms maskeren en er soms ook minder last van heb-
ben.  

Een en ander betekent dat het voor het signaleren van dyslexie niet voldoende 
is om alleen te kijken naar de prestaties bij begrijpend lezen en spellen. Je 
moet ook kijken naar (1) signalen die wijzen op een meer algemeen taalpro-
bleem, bijvoorbeeld op het gebied van de woordkennis of de luistervaardig-
heid, en (2) signalen die wijzen op cognitieve problemen die ten grondslag 
liggen aan dyslexie, bijvoorbeeld op het gebied van de fonologische verwer-
king, de automatisering, en de orthografische kennis. Daarom zijn er naast 
testen op het gebied van tekstbegrip en spelling ook woordkennistesten, 
luistertesten, flitswoordentesten, orthografische testen en woordherkennings-
testen opgenomen (voor een verantwoording per test: zie verderop).  

Differentiële diagnostiek 

De resultaten van de Muiswerktesten kunnen een bijdrage leveren aan diffe-
rentiële diagnostiek, d.w.z. een verfijning en toespitsing van de vermoedelijke 
globale diagnose. De testen die daarbij een rol kunnen spelen, zijn onder 
andere weergegeven in het schema op bladzijde 20. Bij het vaststellen van 
dyslexie speelt de Een-Minuut-Test (Brus & Voeten, 1973) vaak een belangrij-
ke rol. Het gaat bij deze test om het hardop lezen van afzonderlijke woorden. 
‘Als leerlingen niet in staat zijn om na een bepaalde hoeveelheid instructie losse 
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woorden efficiënt (snel en zonder veel fouten) hardop te verklanken, dan is dat 
een belangrijke aanwijzing voor dyslexie’ (Van der Leij, 2003). Een onderlig-
gende cognitieve vaardigheid voor dit hardop lezen is het fonologisch recode-
ren, het verklanken van onbekende lettercombinaties. Deze vaardigheid wordt 
gemeten met De Klepel (Van den Bosch, Lutje Spelberg, Scheepstra & De Vries, 
1994), een test die bestaat uit een lijst pseudowoorden, die net als bij de EMT 
hardop gelezen moeten worden. Het fonologisch recoderen wordt ook bij het 
lezen van bekende woorden gebruikt, maar bij deze woorden is het ook moge-
lijk een woord te herkennen aan de complete woordvorm, soms via de bete-
kenis. Bij onbekende (niet bestaande) woorden kan dan niet en moeten klei-
nere eenheden als letters en letterclusters worden omgezet in klanken. Leer-
lingen die zwak zijn in fonologisch recoderen, hebben een probleem met de 
fonologische verwerking van de taal. Bij het lezen functioneert het fonologisch 
recoderen als een zelflerend mechanisme waarmee orthografische kennis 
(kennis van visuele woordbeelden) wordt opgebouwd in het langetermijnge-
heugen (Share, 1995). Deze kennis is altijd gekoppeld aan klankvorm en bete-
kenis. Een goede orthografische kennis zorgt voor een snellere woordherken-
ning en wordt zowel bij het lezen als bij het spellen gebruikt. Hoewel het 
kernprobleem van dyslectici vooral te maken heeft met het fonologisch reco-
deren dat tot orthografische kennis leidt, gaat dit niet altijd gepaard met even 
grote problemen met de orthografische competentie. Er zijn dyslectici die 
relatief sterker zijn in het verwerken van grotere orthografische eenheden. 
Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer hun orthografische kennis van het complexe 
Engels wordt getoetst (Bekebrede et al., 2009, Van der Leij & Morfidi, 2006) 
en in nog sterkere mate wanneer ze die woorden geflitst aangeboden krijgen 
zodat het herkennen van grotere eenheden noodzakelijk is om tot een goed 
antwoord te komen. Uit onderzoek blijkt eveneens dat een deel van de zwakke 
lezers in de brugklas, die bij het lezen van de EMT een achterstand hebben van 
meer dan twee jaar op de rest van de populatie vaak minder zwak presteert 
op orthografische kennistesten. Deze orthografisch sterkere zwakke lezers 
presteren meestal eveneens minder zwak bij spellen, stillezen en begrijpend 
lezen (Schijf, 2009). Vanzelfsprekend kunnen deze vaardigheden ook recht-
streeks worden onderzocht. 
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SIGNALERING REKENPROBLEMEN 

De Muiswerk Online Testprogramma’s op het gebied van rekenen en wiskun-
de kunnen worden ingezet bij de screening en diagnostiek van rekenproble-
men (zie stroomschema). Op basis van met de testen verzamelde gegevens en 
het daarna uitgevoerde vervolgonderzoek kan een remediëringsplan worden 
opgesteld en kunnen adviezen voor de onderwijskundige begeleiding gegeven 
worden.  
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EEN HELE KLAS SCREENEN 

Als u een hele klas wilt screenen om capaciteiten te meten en leerproblemen 
te signaleren, volg dan de negen stappen die hieronder staan. 

1. Lees het inhoudelijke deel van deze handleiding en bespreek met alle 
betrokken docenten welke testen door iedereen gemaakt moeten worden 
en onder welke condities méér testen gemaakt moeten worden. In feite 
ontwerpt u daarmee een protocol voor uw school. 

2. Spreek met elkaar af welk Muiswerkprotocol (zie blz. 26) u gaat gebrui-
ken, waardoor de testen die leerlingen moeten maken, automatisch wor-
den afgespeeld.  

3. Zorg dat alle betrokken leerlingen ingevoerd worden en selecteer daarbij 
het protocol dat ze gaan volgen (zie Muiswerk Online Handleiding). 

4. Zorg ervoor dat alle betrokken docenten een eigen login hebben. Schakel 
hiervoor de beheerder in (zie Muiswerk Online Handleiding). 

5. Reserveer het computerlokaal en controleer of de Testprogramma's be-
schikbaar zijn in Muiswerk Online. Maak minstens één test helemaal af om 
te zien of gegevens goed kunnen worden weggeschreven. 

6. Neem met de toezichthouders de instructies van alle af te nemen testen 
door. 

7. Bekijk na afloop de resultaten door in te loggen als docent en  de volgende 
secties te gebruiken: 

- Druk van elke leerling een individueel profiel af 
(GEBRUIKERS|RESULTATEN|PROFIEL). 

- Druk van de klas een groepsoverzicht af 
(KLASSEN|RESULTATEN|PROFIEL). 

- Bekijk zo nodig de resultaten van bepaalde leerlingen ook af per af-
zonderlijke test (GEBRUIKERS|RESULTATEN|SCORE) 

8. Bekijk en bespreek de resultaten met de betrokken docenten en eventueel 
met leerlingen of ouders.  

9. Voer eventueel vervolgonderzoek uit of verwijs leerlingen door naar een 
interne of externe deskundige. 
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PROTOCOL EN PROFIEL 

Een protocol is een onderzoeksschema. U legt erin vast wat u aan de weet wilt 
komen en welke testen u daarvoor wilt gebruiken. Eventueel brengt u daarin 
een fasering aan: eerst een globale screening en later – door toevoeging van 
een aantal testen aan het protocol – een vervolgonderzoek voor leerlingen die 
daarvoor in aanmerking komen.  

Bij het afspreken van een protocol is belangrijk wat er in de school met de 
gegevens gedaan kan worden: is remediëring van tekorten mogelijk? Is extra 
begeleiding mogelijk? Zo ja, voor hoeveel leerlingen met welke problemen? 
Wanneer stuurt u leerlingen door voor extern onderzoek? Wie worden er 
geïnformeerd over de resultaten (mentor, andere docenten, ouders, leerlingen 
zelf)? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Uit deze opsomming blijkt al dat u 
voor het afspreken en opstellen van een protocol ruim de tijd moet nemen.  

STAPPENPLAN VOOR PROTOCOL 
• Bepaal over welke onderwerpen u van nieuwe leerlingen iets aan de 

weet wilt komen: taalvaardigheid, rekenen/wiskunde, vreemde talen, 
ICT-vaardigheden, studievoorwaarden. Kies alleen een bepaald onder-
deel als u van plan bent met de resultaten ook iets te doen! 

• Als u taalvaardigheid kiest, wilt u dan alleen weten hoe het staat met de 
belangrijkste schoolse vaardigheden (begrijpend lezen, spellen, woord-
kennis) of wilt u ook screenen op dyslexie? 

• Ga met behulp van de handleiding na welke testen u kunt kiezen voor 
uw doelgroep. Uitgangspunt is daarbij steeds het ingestelde protocol 
voor de groep (opleiding) waar het over gaat. U kunt dat protocol wel 
aanpassen: eventueel verstopte testen zichtbaar maken, of zichtbare 
testen verstoppen. U kunt géén testen tevoorschijn halen die voor uw 
doelgroep ongeschikt zijn. 

WELK PROTOCOL VOOR WELKE GROEP 

Voor elke doelgroep is een basisprotocol gemaakt. U kunt daar zelf wijzigingen 
in aanbrengen door zichtbare testen te verstoppen en verstopte testen zicht-
baar te maken. Voor een overzicht van de zichtbare en verstopte testen per 
profiel, zie vanaf blz. 194. Er is voor elk opleidingsniveau een apart profiel. 
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SCREENEN OP DYSLEXIE 

Via de signaleringstesten van Muiswerk Online kunt u signalen verzamelen die 
wijzen op dyslectische problematiek. Die signalen kunnen worden samenge-
bracht in de afdruk van een profiel per leerling (zie verderop). Een dergelijk 
profiel laat u in één oogopslag zien welke leerling in aanmerking komt voor 
extra hulp of vervolgonderzoek.  

Er is geen apart dyslexieprofiel dat u kunt afdrukken; de aanwijzingen voor 
dyslexie komen vanzelf tevoorschijn als u de juiste testen kiest. Om aanwijzin-
gen voor dyslexie te kunnen krijgen moet de leerling minstens Spellingtest A 
gemaakt hebben én Flitskeuze A  of Flitstypen A. De score op de Tekstbegrip-
test levert geen aanwijzingen op voor dyslexie, behalve wanneer de score erg 
laag is, óf wanneer de werktijd erg lang is geweest (zoals vermeld bij de resul-
taten van de afzonderlijke test).  

Onder de scorebalken op het profiel staat soms commentaar dat voor beoor-
deling van de output van belang kan zijn. De aanbeveling voor extra onder-
zoek komt tevoorschijn wanneer de moedertaal Nederlands is en wanneer 
tenminste 3 van de 4 onderdelen (spelling totaal, spelling luisterwoorden, 
flitswoorden totaal en flitswoorden 6-letterwoorden) onder de norm gescoord 
zijn. Natuurlijk kunt u zélf de grenzen anders leggen.  

Onderaan het verbale deel van een profielafdruk waarop studentresultaten 
met de landelijke norm vergeleken worden, verschijnt voor verschillende 
testen ook een indicatie van het CEF-niveau of van het Meijerink-niveau. Sinds 
mei 2010 rapporteert Muiswerk Online standaard Meijerink maar terugscha-
kelen naar CEF kan ook. 

Zie toelichting over CEF en Meijerink op blz. 29.  

INSTELLEN EN WIJZIGEN VAN EEN PROTOCOL 

Aan het basisprofiel voor uw doelgroep kunt u zelf wijzigingen aanbrengen. U 
kunt testen verstoppen of zichtbaar maken en u kunt normen voor uw school 
of klas anders instellen. Voor een overzicht van de zichtbare en wijzigbare 
testen per profiel, zie blz. 7 

VERBAND TUSSEN PROTOCOL EN PROFIEL 

In een testprofiel is visueel of verbaal weergegeven hoe een leerling het er bij 
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verschillende testen van af heeft gebracht. Elke opleiding en elke klas heeft 
zijn eigen profiel en dat sluit naadloos aan bij het protocol van die opleiding en 
klas. In de profielen zijn de normen aangebracht die zijn opgesteld op basis 
van verzamelde gegevens, waardoor u in één oogopslag kunt zien wat de 
sterke en zwakke punten zijn van elke leerling.  

De aanbeveling voor extra onderzoek komt tevoorschijn wanneer de moeder-
taal Nederlands is en wanneer tenminste 3 van de 4 onderdelen (spelling 
totaal, spelling luisterwoorden, flitstypen totaal en flitstypen 6-letterwoorden) 
onder de norm gescoord zijn. Natuurlijk kunt u zélf de grenzen anders leggen.  

De test Hoofdrekenen geeft geen indicaties voor het al dan niet bestaan van 
dyslectische problematiek. Een voor de doelgroep redelijke score op deze test 
is echter wel een indicatie van intelligentie. Als de scores op de taalonderdelen 
daarnaast laag zijn, is een goede score voor hoofdrekenen wel een extra aan-
wijzing dat sprake is van een specifiek leerprobleem op het gebied van de taal 
(dyslexie). U mag het echter niet omkeren. Als de score op hoofdrekenen laag 
is, betekent dat niet dat er géén sprake is van dyslexie. Dyslexie komt immers 
voor op elk niveau van intellectueel functioneren. Een voorbeeld van een 
dyslexieprofiel vindt u op de volgende bladzijde.  

DE NORMEN IN DE PROTOCOLLEN 

In de profielen ligt de normgrens steeds na stanine 3. Die normgrens is iets 
anders dan de gemiddelde score! De norm is gebaseerd op gegevens van de 
ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar opleidingsniveau die het laagst 
scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het beoordelingssysteem blz. 26. 
De staninescores kunnen als richtlijn gezien worden voor het beoordelen van 
de prestaties van leerlingen. U kunt desgewenst de normen naar boven of 
beneden bijstellen voor uw eigen school of klas. 
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MUISWERKTESTEN EN MEIJERINK 

Vanwege de zorg over het kennisniveau voor taal en rekenen formeerde het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een Expertgroep Door-
lopende Leerlijnen Taal en Rekenen. De expertgroep (commissie Meijerink) 
kreeg als opdracht om te adviseren wat leerlingen van taal en rekenen moeten 
kennen en kunnen. Het resultaat is beschreven in het rapport 'Over de drem-
pels met taal en rekenen'.  

Het rapport geeft aan wat leerlingen op belangrijke momenten in hun school-
loopbaan moeten kennen en kunnen. Deze belangrijke momenten worden ook 
wel ‘drempels’ genoemd en behelzen de overgangen tussen basisonderwijs, 
vmbo, mbo, vwo, hbo en universiteit. Als leerlingen deze drempels makkelij-
ker kunnen nemen, hebben ze meer kans op een optimale schoolloopbaan. Om 
ze hierbij te helpen, heeft de Expertgroep beschrijvingen van vier niveaus 
geformuleerd: 1F, 2F, 3F en 4F. Deze niveaus beschrijven de kennis en vaar-
digheden die de leerlingen op de drempelmomenten moeten beheersen. 

 

De digitale Muiswerktesten kunnen met name inzicht verschaffen in de Meije-
rink-niveaus op het gebied van lezen en schrijven in de Nederlandse taal. Een 
indicatie voor spreek- of presentatievaardigheid is met behulp van deze testen 
uiteraard niet te geven, omdat ze daar niet over gaan. Een vereiste voor onder 
andere spreekvaardigheid is wel een bepaald woordkennisniveau. Daarom zijn 
ook de woordkennistesten gekoppeld aan Meijerink-niveaus. 

 Onderaan het verbale deel van een profielafdruk waarop studentresultaten met 
de landelijke norm vergeleken worden, verschijnt sinds juli 2006 ook een sectie 
getiteld: RESULTATEN VERTAALD NAAR MEIJERINKNIVEAUS. Hieronder staat 
een aparte regel voor ieder toetsresultaat dat een indicatie kan geven voor een 
MEIJERINK-niveau, bijvoorbeeld: 

• Spelling - resultaat van 20 fouten past bij schrijfniveau 1F- 

• Zinsbouw - resultaat van 49% pas bij schrijfniveau 1S 
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Toetsen die een indicatie van Meijerink-niveau geven zijn onder andere Spel-
ling, Tekstbegrip, Woordkennis, Zinsbouw, Woorden Herkennen. 

Muiswerk testresultaten worden dus: 

• absoluut genormeerd: scorepercentage of aantal fouten volgens Muiswerk-
norm; 

• per school genormeerd: scorepercentages of aantallen fouten ten opzichte 
van leerlingen op uw school of opleiding; 

• per opleiding genormeerd: op basis van landelijke norm; 

• van een Meijerink-indicatie (1F … 4F) voorzien. 

MUISWERKTESTEN EN HET CEF 

Het Common European Framework (Gemeenschappelijk Europees referentie-
kader) is ontwikkeld onder auspiciën van de Raad van Europa (www.coe.int) 
met als doel de beschrijving van taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende 
Europese talen te standaardiseren. Steeds meer taalinstituten gebruiken dit 
referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven en de niveaus van 
het referentiekader worden ook steeds vaker op certificaten en diploma's aan-
gegeven. 

Muiswerk rapporteert de resultaten van tekstbegrip, spelling en woordkennis-
toetsen voor de moderne vreemde talen ook in CEF. Resultaten voor de Neder-
landse taal en voor rekenen worden in Meijerink gegeven. 

In het CEF worden de volgende niveaus onderscheiden: 

A1 beginners  

A2 beginners 

B1 halfgevorderden  

B2 gevorderden  

C1 vergevorderden  

C2 (bijna) moedertaal  

De taalniveaus van het CEF worden beschreven aan de hand van zogenaamde 
can do statements. Voor ieder niveau wordt per vaardigheid (spreken, luisteren 
etc.) aangegeven waartoe men in staat is als men het niveau heeft gehaald. Het 

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
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referentiekader is zeer uitgebreid. Naast niveauschalen voor de vier algemene 
vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen) zijn er diverse schalen 
voor zeer specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld uitspraak of het houden van 
presentaties.  

In veel gevallen bevindt een taalgebruiker zich niet met alle vaardigheden op 
het zelfde niveau. Veel Nederlanders kunnen bijvoorbeeld teksten in het Duits 
of gesproken taal redelijk goed begrijpen (niveau B1 of B2) maar hebben nog 
moeite met spreken en schrijven (niveau A1 of A2). 

De digitale Muiswerktesten kunnen met name inzicht verschaffen in de CEF-
niveaus op het gebied van lezen en schrijven in de Duitse, Engelse en Franse 
taal. Een indicatie voor spreek- of presentatievaardigheid is met behulp van 
deze testen uiteraard niet te geven, omdat ze daar niet over gaan. Een vereiste 
voor onder andere spreekvaardigheid is wel een bepaald woordkennisniveau. 
Daarom zijn ook de woordkennistesten gekoppeld aan CEF-niveaus. 

 Onderaan het verbale deel van een profielafdruk waarop studentresultaten met 
de landelijke norm vergeleken worden, verschijnt sinds juli 2006 ook een sectie 
getiteld: RESULTATEN VERTAALD NAAR NIVEAUS VAN HET COMMON 
EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE. Hieronder staat een aparte regel 
voor ieder toetsresultaat dat een indicatie kan geven voor een CEF-niveau, 
bijvoorbeeld: 

• Spelling - resultaat van 20 fouten past bij schrijfniveau A2 

• Zinsbouw - resultaat van 49% pas bij schrijfniveau A1+ 

De + wordt gebruikt om aan te geven dat het niveau ruim gehaald is. 

Toetsen die een indicatie van CEF-niveau geven zijn: Spelling, Tekstbegrip, 
Woordkennis. 

Muiswerk testresultaten worden dus: 

• absoluut genormeerd: scorepercentage of aantal fouten volgens Muiswerk-
norm; 

• per school genormeerd: scorepercentages of aantallen fouten ten opzichte 
van leerlingen op uw school of opleiding; 

• per opleiding genormeerd: op basis van landelijke norm; 

• Europees genormeerd: op basis van normen van het CEF 
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  Common European Framework   

Muiswerk Test Onderdeel A1 A2 B1 B2 C1 C2  

Spelling A spellen 22 17 12 7 2 0 max fouten 

Spelling vmbo spellen 12 7 2 0   max fouten 

Woorden Herkennen 1 spellen 30 40 50 60 90  percentage 

Woorden Herkennen 2 spellen 25 30 40 50 70  percentage 

Tekstbegrip 1 lezen 40 50 70 80 90  percentage 

Tekstbegrip 2 lezen 30 40 60 65 70  percentage 

Tekstbegrip 3 lezen 25 35 55 60 65  percentage 

Woordkennis woordkennis 1 2 3 4 5  niveau 

Zinsbouw formuleren 45 50 60 70 80  percentage 

Engels Spelling spellen_engels 22 17 12 7 2 0 max fouten 

Engels Tekstbegrip 1 lezen_engels 40 50 70 80 90  percentage 

Engels Tekstbegrip 2 lezen_engels 30 40 60 65 70  percentage 

Engels Woordkennis 1 woordkennis_engels 40 50 70 80 90  percentage 

Engels Woordkennis 2 woordkennis_engels 30 40 60 65 70  percentage 

Duits Spelling spellen_duits 22 17 12 7 2 0 max fouten 

Duits Tekstbegrip 1 lezen_duits 40 50 70 80 90  percentage 

Duits Tekstbegrip 2 lezen_duits 30 40 60 65 70  percentage 

Duits Woordkennis 1 woordkennis _duits 40 50 70 80 90  percentage 

Duits Woordkennis 2 woordkennis _duits 30 40 60 65 70  percentage 

Frans Spelling spellen_frans 22 17 12 7 2 0 max fouten 

Frans Tekstbegrip 1 lezen_frans 40 50 70 80 90  percentage 

Frans Tekstbegrip 2 lezen_frans 30 40 60 65 70  percentage 

Frans Woordkennis 1 woordkennis _frans 40 50 70 80 90  percentage 

Frans Woordkennis 2 woordkennis _frans 30 40 60 65 70  percentage 

Overzicht van de vertaling van absolute Muiswerknorm naar CEF norm. 

HET NORMERINGSSYSTEEM 

Er zijn allerlei normeringssystemen in gebruik, waarvan percentielen en stani-
nes de meest bekende zijn. In de eerste versie van de Muiswerk Online Testpro-
gramma's werd gewerkt met percentielen; met ingang van mei 2003 wordt voor 
de normering van de totaalscores gebruikgemaakt van de zogenaamde stanine-
scores of stanines, omdat deze een duidelijker beeld geven van de betekenis van 
een bepaalde score. 
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De stanines vormen een verdeling van 1 tot 9, vandaar de naam stanine (stan-
dard nine).  Het gemiddelde van de Normtabellen is 5; de standaardafwijking is 
1.96. Bij de omzetting van ruwe scores in staninescores is de scoreverdeling 
genormaliseerd. Dat wil zeggen dat waar de ruwe scores niet volgens de norma-
le curve zijn verdeeld, er een zodanige uitrekking en verdichting van de score-
verdeling heeft plaatsgevonden dat de elke stanineklasse het percentage perso-
nen bevat die het volgens de normale verdeling zou moeten bevatten. Een 
gevolg van een en ander is dat de stanineklasse 5 wel altijd het midden (de 
mediaan) van de ruwe scores bevat, maar niet noodzakelijkerwijs het gemid-
delde. Uitschieters in de scoreverdeling werden in de meeste gevallen vooraf 
opgespoord en buiten beschouwing gelaten. Verder heeft een in een tweede 
stadium een verfijning plaatsgevonden door elke frequentie in de frequentie-
verdeling van de ruwe scores te vervangen door het rekenkundig gemiddelde 
van vijftien gewogen frequenties: de naastliggende 7 frequenties aan de linker-
kant, de frequentie zelf, en de naastliggende zeven frequenties aan de rechter-
kant. De wegingsfactor van de frequentie zelf is 2 tot de macht 7 = 128, en naar 
weerszijden lopen de gewichten af tot 2 tot de macht 0 = 1. Op deze manier 
verkrijgt men een regelmatiger verdeling. Bovendien kan in geval van aangren-
zende nulfrequenties altijd de grens tussen twee stanineklassen ondubbelzinnig 
worden vastgesteld. 

De grafiek van een genormaliseerde Normtabellen. Staninescore 1 is behaald 
door 4% van de normgroep; staninescore 2 door 7%, staninescore 3 door 12%, 
staninescore 4 door 17%, staninescore 5 door 20%, staninescore 6 door 17%, 
staninescore 7 door 12%, staninescore 8 door 7% en staninescore 9 weer door 
4%. 

Een staninescore van 8 betekent dus dat men nog door 4% van de normgroep 
wordt overtroffen. Een staninescore van 3 betekent dat 11% van de normgroep 
(4% + 7%) een lagere score heeft gehaald. Een staninescore van 5 betekent dat 
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men hoort tot het brede midden van de normgroep (20%). Een staninescore 
van 9 is zó hoog dat slechts 4 van de 100 mensen van de normgroep die score 
hebben gehaald. 

Aan staninescores kan men de volgende betekenis toekennen: 

1 – zeer laag 
2 – laag 
3 – tamelijk laag 
4 – laag gemiddeld 
5 – gemiddeld 
6 – hoog gemiddeld 
7 – tamelijk hoog 
8 – hoog 
9 – zeer hoog 

Bij de Muiswerk Online Testprogramma's hebben we bij de totaalscores de 
norm steeds gelegd na standaardscore 3. Een leerling die slechter dan die norm 
scoort, hoort bij de categorie 'tamelijk laag', 'laag', of 'zeer laag'. Natuurlijk kunt 
u zelf – op basis van een vergelijking met de andere leerlingen van een klas of 
van de hele school - een ander oordeel vellen. 

Voor de deelscores – die altijd een veel beperkter aantal waarden vertegen-
woordigen – werken de stanines niet. We hebben daarvoor de testgegevens in 
'normale verdeling' ondergebracht over drie categorieën: laag – gemiddeld – 
hoog, een 'sta-three-schema'. In de profielen is gebruikgemaakt van de aldus 
ontstane normering van deze deelscores. 

Het spreekt vanzelf dat voor de nieuwe testen nog geen stanines konden wor-
den afgeleid. Ook van bestaande testen waarvan we nog te weinig leerlinggege-
vens hebben, zijn geen stanines gemaakt. Als u de testen toch wilt gebruiken, 
kunt u in eerste instantie een onderlinge vergelijking maken tussen uw leer-
lingen en bijvoorbeeld – net als bij de stanines – u vooral zorgen te maken over 
de ongeveer 20% die het laagst scoort. Om dat gemakkelijker te maken zijn in 
de output van de testen de gemiddelde scores van de klas en van de hele school 
opgenomen. 
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TESTSUITE 1 – NEDERLANDS & DYSLEXIE 

Testsuite 1 bevat testmateriaal voor het meten van capaciteiten en het signa-
leren van hiaten en leerproblemen op het gebied van de Nederlandse taal, 
bijvoorbeeld op het gebied van spelling, woordkennis, begrijpend lezen. De 
testen kunnen ook gebruikt worden voor het signaleren van dyslectische 
problematiek (zie blz. 27). De suite Nederlands bestaat uit meerdere bestan-
den, die ieder vaak verschillende testen omvatten: 

Bestandsnaam Code Testen 
Testmateriaal Spelling TMSP Spellingtoets basis (v/h vmbo)  

Spelling A (en B) 
Woorden herkennen 1 
Woorden herkennen 2 
Orthografische Kennis Nederlands 

Testmateriaal Tekstbegrip TMTB Tekstbegrip 1 
Tekstbegrip 2 
Tekstbegrip 3 
Stillezen 

Testmateriaal Flitswoorden TMFW Flitskeuze woorden A (en B) 
Flitstypen pseudowoorden A (en B) 
Omgekeerd Flitstypen pseudowoorden A (en B) 
Flitskeuze cijfers A (en B) 

Testmateriaal Woordkennis TMWO Woordkennis (adaptieve test) 
Testmateriaal Zinsbouw TMZB Zinsbouwtest 
Testmateriaal Luisteren TMLU Luisteren – aanwijzen 

Luisteren – teksten 
Testmateriaal Taalbeschouwing TMGR Grammatica - woordsoorten - basis 

Grammatica – woordsoorten 
Grammatica - zinsdelen - basis 
Grammatica - zinsdelen 

 

Hieronder komen alle testen uit de rechterkolom uitgebreid aan de orde. 

SPELLING NEDERLANDS 

Bestandsnaam Code Testen 
Testmateriaal Spelling TMSP Spellingtoets basis (v/h vmbo) 

Spelling A (en B) 
Woorden herkennen 1 
Woorden herkennen 2 
Orthografische Kennis Nederlands 
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SPELLINGTOETSEN 
Doel spellingtesten: nagaan of een leerling veel spelfouten maakt en welke 

soort fouten dat zijn. 

Doelgroep: leerlingen in vo en mbo. 

Benodigdheden: een computer of tablet met een moderne webbrowser, sta-
biele internetverbinding en een hoofdtelefoon.  

De test Spellingtoets basis (v/h vmbo)  bestaat uit dertig zinnen, de Spelling-
testen A en B bestaan elk uit veertig zinnen. Die komen een voor een op het 
scherm en terwijl de zin verschijnt, hoort de leerling hem ook via zijn koptele-
foon. In de zin op het scherm is één woord weggelaten. Dat woord moet de 
leerling auditief oppikken en invullen. De woorden van Spellingtest A en B zijn 
wat frequentie betreft ongeveer vergelijkbaar en ook de orthografische moei-
lijkheden zijn ongeveer in gelijke mate over beide testen verdeeld. Spellingtest 
B kan daardoor gebruikt worden om na een periode van remediëring vast te 
stellen of er vooruitgang is. De meeste woorden van de testen zijn hoogfre-
quent; de stammen komen meer dan 1000 of zelfs meer dan 10.000 keer voor 
in de Celex8 database. Slechts enkele woorden zijn (veel) minder frequent. De 
Spellingtoets-basis bevat de dertig eenvoudigste woorden van Spellingtoets A. 

Een elektronische test als de Spellingtest van Muiswerk Online biedt belang-
rijke voordelen ten opzichte van het afnemen van een dictee. De afname kan 
groepsgewijs kan plaatsvinden (zoals bij het dictee), maar ook individueel en 
de docent hoeft ook niet langer het dictee voor te lezen. Maar het belangrijkste 
voordeel is wel dat het nakijken geen tijd meer in beslag neemt, want dat doet 
de computer.  

Bij het intypen van de woorden kunnen leerlingen in één woord verschillende 
fouten maken. Het programma brengt de gemaakte fouten direct onder bij een 
foutencategorie. De docent hoeft na afloop slechts de rapportages te bekijken 
(voor een voorbeeld zie blz. 40). 

Vijf soorten fouten 
In de testen worden vijf soorten fouten getraceerd. In navolging van Kleijnen 

                                                             

8 Centre for Lexical Information, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. De database bestaat uit 
381.292 hedendaagse Nederlandse woordvormen. 
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(1992) is gekozen voor de linguïstische foutenindeling, omdat dat de meest 
objectieve is en omdat deze indeling aanwijzingen kan opleveren voor reme-
diëring. Met enkele categorieën wordt opzettelijk geen rekening gehouden. 
Níet gelet wordt bijvoorbeeld op fouten tegen de regels van het aaneenschrij-
ven van woorden en ook leestekens en hoofdletters vallen buiten het bestek 
van deze test. De reden daarvan is dat deze fouten over het algemeen geen 
speciale indicatie zijn van taalzwakte aangezien de meeste leerlingen in voort-
gezet onderwijs en mbo frequent dit soort fouten maken; óók degenen die 
verder goed kunnen spellen. Ze zijn dus te weinig discriminerend. Internet 
leert ons bijvoorbeeld om alles aaneen te schrijven en door invloeden van de 
Engelse taal zijn we steeds meer geneigd alle woorden juist lós van elkaar te 
schrijven. 

De door de test onderscheiden foutencategorieën zijn: 

• Ongemarkeerd: fouten die te maken hebben met de een-op-een-relatie 
tussen klank en letter. Onder deze categorie allen alle fouten die bij te-
ruglezen tot een andere uitspraak zouden leiden. Voorbeelden: verschei-
dende - omstreek - warschijnlijk.  

• Gemarkeerd door context: fouten die te maken hebben met de plaats 
van de letter(s) in het woord. Voorbeelden: geduurende - troken – ge-
jangk. 

• Gemarkeerd door morfologie: fouten die te maken hebben met de 
structuur van het woord en met de schrijfwijze van vaste voor- en ach-
tervoegsels. Voorbeelden: voordurend - bekenste - taloze  

• Gemarkeerd door morfologie en grammatica: fouten die te maken 
hebben met de structuur van het woord én de plaats van het woord in 
de zin of de functie van het woord. Voorbeelden: brande - werdt - vol-
tooidt  

• Gemarkeerd door etymologie: fouten die te maken hebben met een 
woordbeeld dat historisch zo gegroeid is. Voorbeelden: nieuwschierige - 
januarie - expozietsie  

 

Het maken van elk van de testen duurt 10-15 minuten. Na afloop maakt de 
docent een afdruk van de resultaten. Vrijwel alle fouten van de leerling zijn 
daarop reeds ondergebracht bij de vijf linguïstische categorieën. Eventuele 
restfouten kunnen door een terzake kundige docent of remedial teacher nog 
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met de hand bij een van de categorieën worden ondergebracht. Is het aantal 
restfouten erg hoog, dan indiceert dit meestal dat de leerling ófwel een andere 
moedertaal heeft en nog weinig Nederlands beheerst, ófwel dat het geluid niet 
aan stond, waardoor er voortdurend is gegokt. Het laatste kan een reden zijn 
om de test opnieuw te laten maken. Dat mag dezelfde versie zijn. Voor een 
voorbeeld van de output van de test zie blz. 40.  

Instructie Spellingtesten 
Vooraf 
• Controleer of de Testsuite aanwezig is in Muiswerk Online en ga na met 

welke snelkoppeling of via welke URL Muiswerk Online moet worden 
benaderd. 

• Controleer of de namen van de leerlingen in Muiswerk Online zijn inge-
voerd, of zorg ervoor dat dit alsnog gebeurt. Zorg dat gegevens als voor-
opleiding en moedertaal zijn ingevuld maar zorg er in ieder geval voor 
dat opleiding is ingevuld en de juiste testgebieden zijn ingepland voor 
een testafname (bijv. NL Algemeen en/of NL dyslexie) op de juiste da-
tum en tijd. Alleen DAN werkt het protocolmechanisme volautomatisch 
en kunt u achteraf moeiteloos uw profielafdrukken maken. Voor infor-
matie over protocollen, zie blz. 26. 

• Zijn uw leerlingen wel ingevoerd maar is de opleiding en vooropleiding 
niet goed ingesteld, bespaar dan veel tijd door via een import eerst AL 
UW leerlingen opnieuw in te lezen, nu voorzien van de juiste 
(voor)opleiding.  

• Vraag aan de leerling of hij wel eens met een computer gewerkt heeft en 
zo ja, of hij weet hoe je de muis gebruikt. Zo nee, blijf in de buurt en leg 
eventueel uit hoe aanwijzen, klikken, e.d. moeten. 

 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten en wijs hem eventueel op 

de volumeschakelaar.  
• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 

schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 
• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. Vraag of het geluid goed 

is. 
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• Vertel hem, als de eerste zin op het scherm staat dat hij het ontbrekende 
woord moet typen en dat hij dat woord in zijn koptelefoon hoort. Hij 
mag niet zomaar iets verzinnen dus! 

• Vertel dat met BACKSPACE letters gewist kunnen worden. 

• Laat zien hoe je de herhaalknop voor het geluid gebruikt als je de zin 
niet goed gehoord hebt. 

• Vertel de leerling dat de test uit 40 zinnen bestaat.  

• Blijf in de buurt voor als er vragen of problemen zijn. 
• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 

taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

 

Na de test 
• U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekijken en af-

drukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan en 
druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de ge-
wenste periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere test-
gebieden tegelijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecte-
ren van de testgebieden de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het 
uitgebreide profiel inclusief de bijlagen worden getoond op het scherm. 
Klik vervolgens op DRUK AF om dit overzicht uit te printen. 

In een aantal gevallen heeft de leerling fouten gemaakt die vallen in de catego-
rie Restfouten. U kunt deze fouten bij een of meer andere categorieën onder-
brengen. Kijk in elk geval even naar de restfouten. Als het er veel zijn, heeft 
een leerling misschien zonder geluid gewerkt en maar wat woorden gegokt! 
Laat hem in dat geval dezelfde test opnieuw doen.



40                                              Handleiding Online Testprogramma’s 

Normtabellen Spellingtesten 
Een docent vindt onder de knop RESULTATEN en tabblad SCORES de output 
van alle testen die zijn leerlingen hebben gemaakt. Zie hieronder de output 
van de spellingtest. De gemaakte fouten zijn onderverdeeld in vijf linguïstische 
foutencategorieën. 

 

Een groot aantal fouten bij de spellingtest kan een aanwijzing zijn dat sprake 
is van dyslexie; het foutenaantal is daarvoor echter nooit in zijn eentje een 
bewijs. Voor het vaststellen van normen hebben we gekeken naar de resulta-
ten van leerlingen met Nederlands of Vlaams als moedertaal, allochtone leer-
lingen bleven dus buiten beschouwing. Slechte lezers en spellers hebben meer 
fouten in alle foutencategorieën, maar vooral meer fonologisch onacceptabele 
fouten (Snowling, 2000; Schijf, 2008, in press). In het programma zijn dat de 
‘ongemarkeerde fouten’ of kortweg ‘luisterfouten’, waartoe alle fouten gere-
kend worden die zouden leiden tot een foutieve uitspraak. 
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De resultaten van de test worden automatisch verwerkt. U kunt de uitgebreide 
diagnose bekijken en afdrukken als docent. Dat kan ook na afloop, als de 
leerling nog andere testen gemaakt heeft.  

De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de 
grijze balken). Alle scores daarboven kunnen beschouwd worden als ‘vol-
doende’. Deze normgrens is iets anders dan de gemiddelde score. Hij is geba-
seerd op gegevens van de ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar 
opleidingsniveau die het laagst scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het 
normeringssysteen blz. 32. In onderstaand schema ziet u de normering van 
Spellingtest Basis voor de eerste klassen van vmbo-bbl en -kbl en mbo-1 en 
Spellingtest A. De laatste test kan ook voor de laagste vmbo- en mbo-niveaus 
gebruikt worden, maar is moeilijker dan de Spellingtest Basis, wat frustrerend 
kan zijn voor zwakkere leerlingen. Van niet genoemde opleidingen en klassen 
waren niet voldoende gegevens aanwezig voor een verantwoorde normering. 
Normeringen van opleidingssoorten en –niveaus zijn samengenomen als er 
geen significante verschillen tussen de scores waren. 

Normering Spellingtoets-basis (v/h vmbo) 
Hieronder staan de gemiddelde resultaten, de normtabel en de descriptieve 
gegevens van de Spellingtoets-basis (v/h vmbo) voor een groot aantal oplei-
dingen, gebaseerd op de gegevens van in totaal 1587 leerlingen van scholen 
verspreid over het hele land. 

Uit het bestand zijn 8 leerlingen verwijderd die korter dan 2 minuten werkten, 
omdat aangenomen mag worden dat ze de test niet serieus maakten. Ook 
opleidingsniveaus waarvan te weinig gegevens aangeleverd zijn, werden 
weggehaald. 

Resultaten Spellingtest basis (vh vmbo) per opleidingsniveau 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 11,4 550 6,2 1 37 
vmbo-bbl-klas 3 304 8,7 333 5,3 0 27 
vmbo-kbl-klas 1 310 9,1 217 4,7 1 26 
vmbo-kbl-klas 3 314 6,3 284 3,9 1 22 
vmbo-gl-klas 1 320 8,3 26 5,2 1 19 
havo-klas 1 350 6,7 56 3,8 1 17 
gym-klas 1 370 3,0 57 2,1 0 9 
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Waar geen significante verschillen op 0,1-niveau tussen opleidingen bestaan, 
zijn de resultaten samengenomen. Zo ontstonden negen normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 
Normgroep 2: vmbo-bbl3 (304), vmbo-kbl1 (310), vmbo-gl1 (320) 
Normgroep 3: vmbo-kbl3 (314), havo1 (350) 
Normgroep 4: gym1 (370) 
 
Normtabel voor Spellingtoets basis (v/h vmbo) 

 [2013] vmbo-bbl1 vmbo-bbl3 
vmbo-kbl1 
vmbo-gl1 

vmbo-kbl3 
havo1 

gym1 

 

1 zeer laag >25 >20 >14 >6 

2 laag 20-25 16-20 11-14 6 

3 tamelijk laag 16-19 12-15 9-10 4-5 

4 laag gemiddeld 12-15 9-11 6-8 3 

5 gemiddeld 9-11 7-8 5 2 

6 hoog gemiddeld 7-8 5-6 4 1 

7 tamelijk hoog 5-6 4 2-3 0 

8 hoog 3-4 2-3 1 0 

9 zeer hoog <3 <2 0 0 

 n = 550 576 340 56 

su
bs

co
re

s 

luister** 4,9 (3,8) 3,7 (3,2) 2,6 (2,5) 0,9 (1,0) 

context 1,3 (1,5) 0,8 (1,0) 0,5 (0,9) 0,2 (0,4) 

morfologie 1,9 (1,6) 1,3 (1,3) 0,8 (1,0) 0,4 (0,7) 

grammatica 2,1 (1,1) 2,1 (1,1) 2,0 (1,0) 1,4 (1,0) 

etymologisch 1,3 (1,4) 0,9 (1,1) 0,4 (0,8) 0,2 (0,5) 

 norm luisterftn >6*** >4 >3 >1 

 werktijd** 8 min 8 min 7 min 5 min 

* gemiddelde foutenaantallen en standaarddeviaties 
** gemiddelde + 1 standaarddeviatie 
***<stanine 4 

Descriptieve gegevens Spellingtoets-basis (v/h vmbo) 
De descriptieve gegevens op basis van alle scores (foutenaantallen) van leerlingen (N=1523) zijn als 
volgt: het gemiddelde aantal fouten is 8,9 standaarddeviatie 5,7, minimum 0, maximum 37, skewness 
1,209(,063), kurtosis 1,683(,125). Er is geen significant verschil gemeten tussen de foutenaantallen 
van jongens (n=654) en meisjes (n=869). Ook niet tussen allochtone leerlingen (n=124) en autochto-
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ne leerlingen (n=258) en tussen dyslectische leerlingen (n=27) en niet-dyslectische leerlingen 
(n=113)9. Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend. 

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van de Spellingtoets-basis (v/h vmbo) op basis van aantal-
len goed en fout is .83 ( N=1523, N of items = 30). 

 

Normering Spellingtoets A 
Hieronder staan de gemiddelde resultaten en de normtabel van Spellingtoets 
A voor een groot aantal opleidingen, gebaseerd op de gegevens van in totaal 
19681 leerlingen van 83 scholen verspreid over het hele land. Uit het bestand 
zijn de leerlingen verwijderd die korter dan 2 minuten werkten. Aangenomen 
mag worden dat ze de test niet serieus maakten.  

Foutenaantallen Spellingtoets A per opleidingsniveau 
 code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 22,8 214 9,0 7 50 
vmbo-bbl-klas 2 302 14,3 712 9,6 0 50 
vmbo-kbl-klas 1 310 16,9 149 7,5 6 47 
vmbo-kbl-klas 2 320 11,7 103 5,7 3 33 
vmbo-tl-klas 1 330 13,5 1050 6,4 0 43 
vmbo-tl-klas 3 334 12,0 29 5,6 4 28 
havo-klas 1 350 10,8 2047 5,2 0 35 
havo-klas 3 354 7,7 98 5,1 0 24 
vwo-klas 1 360 9,2 491 4,2 0 28 
gym-klas 1 370 7,7 417 4,3 0 25 
mbo1 400 19,7 970 11,8 0 58 
mbo2-klas 1 402 16,2 4510 9,2 0 54 
mbo2-klas 2 404 15,2 383 9,3 1 49 
mbo3-klas 1 406 10,4 3195 5,9 0 35 
mbo3-klas 2 408 11,6 234 7,3 2 38 
mbo4-klas 1 410 9,8 4940 5,4 0 33 
mbo4-klas 2 412 9,8 77 5,3 2 26 
mbo4-klas 3 414 7,4 65 4,0 1 20 

 
Waar geen significante verschillen op 0,1-niveau tussen opleidingen bestaan, 
zijn de resultaten samengenomen. Zo ontstonden negen normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 

                                                             

9 De toets is wellicht te eenvoudig geweest voor de beperkte groep dyslectische leerlingen van wie de 
prestaties gemeten zijn. 
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Normgroep 2: vmbo-bbl2 (302), mbo2-2 (404) 
Normgroep 3: vmbo-kbl1 (310), mbo2-1 (402) 
Normgroep 4 vmbo-gl1 (320), vmbo-tl3 (334), mbo3-2 (408) 
Normgroep 5: vmbo-tl1 (330) 
Normgroep 6: havo1 (350), mbo3-1 (406) 
Normgroep 7: havo3 (354), gym1 (370), mbo4-3 (414) 
Normgroep 8: vwo1 (360), mbo4-1 (410), mbo4-2 (412) 
Normgroep 9: mbo1 (400) 
 

Foutenaantallen Spellingtoets A per normgroep 
 gem n stdev min max 
Normgroep 1 22,8 214 9,0 7 50 
Normgroep 2 14,6 1095 9,5 0 50 
Normgroep 3 16,2 4659 9,2 0 54 
Normgroep 4 11,7 366 6,7 2 38 
Normgroep 5 13,5 1050 6,4 0 43 
Normgroep 6 10,5 5242 5,6 0 35 
Normgroep 7 7,7 580 4,4 0 25 
Normgroep 8 9,7 5508 5,3 0 33 
Normgroep 9 19,7 970 11,8 0 58 
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Normtabel voor Spellingtest-A 

 [2013] vmbo-bbl1 vmbo-bbl2 
mbo2-2* 

vmbo-kbl1 
mbo2-1 

vmbo-gl1 
vmbo-tl3 
mbo3-2 

vmbo-tl1 

1 zeer laag >41 >37 >37 >28 >26 

2 laag 36-41 28-37 29-37 21-28 22-26 

3 tamelijk laag 30-35 20-27 22-28 15-20 18-21 

4 laag gemiddeld 24-29 15-19 17-21 12-14 15-17 

5 gemiddeld 20-23 11-14 12-16 10-11 12-14 

6 hoog gemiddeld 17-19 8-10 10-11 7-9 9-11 

7 tamelijk hoog 13-16 6-7 7-9 5-6 7-8 

8 hoog 11-12 4-5 5-6 4 4-6 

9 zeer hoog <11 <4 <5 <4 <4 

 n = 214 1095 4659 366 1050 

su
bs

co
re

s 

luister** 9,1 (6,4) 5,8 (6,1) 6,3 (6,0) 4,3 (5,1) 4,4 (3,0) 

context 2,3 (2,1) 1,2 (1,7) 1,5 (1,8) 0,7 (1,0) 1,1 (1,4) 

morfologie 5,0 (2,3) 3,0 (2,0) 3,5 (2,1) 2,5 (1,7) 3,2 (2,0) 

grammatica 3,5 (1,4) 3,0 (1,3) 3,2 (1,3) 3,0 (1,2) 3,2 (1,3) 

etymologisch 3,0 (2,1) 1,6 (1,5) 1,8 (1,7) 1,1 (1,2) 1,6 (1,4) 

 norm luisterft*** >10**** >7 >8 >5 >5 

 werktijd**** 15 min 13 min 14 min 11 min 10 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar  
** gemiddelde foutenaantallen en standaarddeviaties 
*** onder stanine 4 
**** gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
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Normtabel voor Spellingtest-A (vervolg) 

 [2013] havo1 
mbo3-1 

havo3 
gym1 
mbo4-3 

vwo1 
mbo4-1 
mbo4-2 

mbo1 

1 zeer laag >22 >16 >20 >43 

2 laag 18-22 14-16 17-20 38-43 

3 tamelijk laag 14-17 11-13 13-16 29-37 

4 laag gemiddeld 11-13 8-10 10-12 21-28 

5 gemiddeld 9-10 6-7 8-9 15-20 

6 hoog gemiddeld 7-8 5 6-7 10-14 

7 tamelijk hoog 5-6 3-4 4-5 8-9 

8 hoog 3-4 2 3 5-7 

9 zeer hoog <3 <2 <3 <5 

 n = 5242 580 5508 970 

Su
bs

co
re

s*
* 

luister* 3,3 (3,0) 2,3 (2,0) 3,0 (2,7) 9,0 (8,3) 

context 0,7 (1,1) 0,5 (0,8) 0,6 (1,0) 1,9 (2,0) 

morfologie 2,4 (1,7) 1,7 (1,6) 2,2 (1,7) 3,8 (2,4) 

grammatica 3,0 (1,2) 2,3 (1,3) 2,9 (1,2) 3,0 (1,3) 

etymologisch 1,1 (1,2) 0,9 (1,0) 1,0 (1,1) 2,1 (1,8) 

 norm luisterft** >4 >3 >3 >13 

 werktijd*** 10 min 9 min 10 min 19 min 

* gemiddelde foutenaantallen en standaarddeviaties 
** onder stanine 4 
*** gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Spellingtoets A 
De descriptieve gegevens op basis van alle scores (foutenaantallen) van leerlingen (N=19681) zijn als 
volgt: het gemiddelde aantal fouten is 12,5 standaarddeviatie 8,0, minimum 0, maximum 58, 
skewness 1,535 (,017), kurtosis 2,988 (,035).  Jongens (n=10006) maken meer fouten dan meisjes 
(n=9675): 13,2 (8,3) versus 12,0  (7,6)10, maar het verschil is klein. Allochtone leerlingen (n=735) 
maken meer fouten dan autochtone leerlingen (n=8960): 20,0 (11,6) versus 12,4 (7,5)11, en hier is het 
verschil groot. Dyslectische leerlingen (n=255) maken meer fouten dan niet-dyslectische leerlingen 

                                                             

10 df 19345,638, t 10,650, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles 
boven 0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van 
belang (Cohen, 1988) 

11 df 785,738, t 16,414, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7 
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(n=2756): 18,9 (8,5) versus 12,8 (8,5)12, en hier is het verschil eveneens groot. Niet van alle deelne-
mers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Spellingtoets A op basis van aantallen goed en fout is 
.87 ( N=19681, N of items = 40). 

 

Normering Spellingtoets B 
De Spellingtoetsen A en B zijn paralleltoetsen. Ze werken precies hetzelfde, de 
woordfrequentie en de spellingproblemen in de woorden zijn hetzelfde, maar 
de woorden zelf zijn verschillend. B-toets komt alleen tevoorschijn kunnen 
komen als het protocol uitgeschakeld is. De resultaten komen dan ook nooit in 
een profiel terecht. B-toetsen zijn alleen bedoeld zijn voor het uitzonderlijke 
geval dat er bij het afnemen van de A-toets iets verkeerd is gegaan. In de B-
toets is dezelfde normering gebruikt als in de A-toets. 

Vervolgonderzoek en remediëring 
Bij een leerling die veel fouten maakt, is mogelijk sprake van dyslectische 
problematiek. Meer aanwijzingen voor de differentiële diagnostiek (onder-
zoek van wat er precies aan de hand is) kunnen onder andere gevonden wor-
den in: 

• onderzoek van de vaardigheid in sublexicaal coderen met behulp van de 
elektronische flitswoordentesten (Flitskeuze woorden A voor de lagere 
opleidingsniveaus, Flitstypen pseudowoorden A voor andere niveaus 
(zie overzicht op p. 7). 

• onderzoek van het technisch lezen van teksten, zinnen, woorden en 
pseudowoorden. 

• onderzoek van de orthografische kennis (Nederlands en eventueel En-
gels) die is opgeslagen in het langetermijngeheugen. Deze kennis kan bij 
zwakke lezers voor enige compensatie zorgen. 

Ook de test Woorden herkennen 1 of 2 kan gebruikt worden in het vervolgon-
derzoek, om bevestiging te krijgen van een vermoeden van dyslexie, evenals 
de toetsen Omgekeerd flitstypen en Flitskeuze Cijfers.  

Voor remediëring van spellingproblemen kunt u onder andere gebruikmaken 
van de spellingprogramma's van Muiswerk Online: Basisspellling, Gevarieerde 

                                                             

12 df 3009, t 10,952, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7 
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Spelling, Basis Werkwoordspelling en Spelling Werkwoorden. Bij deze pro-
gramma's hoort een diagnostische test die na afloop automatisch een oefen-
programma op maat genereert. Met een thuisversie van de genoemde pro-
gramma's kunnen de leerlingen ook thuis oefenen. 

Validering 
Vaak wordt in het vo en in het mbo gebruikgemaakt van de dyslexie-signaleringsdictees voor het 
voortgezet onderwijs (De Vier Scholieren, De Nieuwe Kerk, of het nieuwe dictee uit het vo-protocol: 
Het wonderlijke weer). Deze dictees zijn genormeerd voor het vo, maar niet voor het mbo, dus 
worden daar vooralsnog de vo-normeringen gebruikt. Bij de constructie van De Nieuwe Kerk is 
gekozen voor woorden die een frequentie van 10 of hoger hebben in de frequentielijst van Uit den 
Boogaart. 95% van de woorden uit dit dictee komt uit die frequentielijst. Dezelfde lijst heeft ook de 
basis gevormd bij de opzet van een aantal taalmethoden voor het basisonderwijs. We mogen dus 
aannemen dat het dictee De Nieuwe Kerk de beheersing van de spellingleerstof meet die in het 
basisonderwijs aangeboden wordt (Henneman, 2000, p. 47). Ook bij de Spellingtest van Muiswerk is 
gekozen voor doorgaans hoogfrequente woorden (zie verderop), waarbij soms regels moeten worden 
toegepast die in het basisonderwijs aan bod komen. 

In het kader van het doctoraalonderzoek van Schijf (1999) maakte een klas van 15 mbo-deelnemers 
niet alleen de elektronische spellingtest, maar ook het signaleringsdictee De Nieuwe Kerk. Bij het 
nakijken van deze dictees zijn alleen de foutsoorten geteld die ook in de Spellingtest van Muiswerk 
voorkomen (zie p. 35.) Aaneenschrijffouten en fouten in het gebruik van de hoofdletters zijn dus niet 
meegenomen. De correlatie tussen de scores tussen beide toetsen bleek zeer hoog (0.94), een aanwij-
zing dat de toetsen hetzelfde meten. De Muiswerk Spellingtest wordt als een van de mogelijkheden 
genoemd om eerder en effectiever te screenen op dyslexie in het vo (Braams, 2002). 
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WOORDEN HERKENNEN 

Doel: meten van beschikbaarheid woordbeelden in het langetermijngeheugen. 

Doelgroep: Woorden Herkennen 1 is voor brugklas-hoog13 en mbo 2/3/4; 
Woorden Herkennen 2 is voor bovenbouw havo/vwo en voor hbo. 

Indicatie: te gebruiken in een eventueel vervolgonderzoek bij de onderken-
nende diagnostiek van dyslexie. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon.  

Bij de receptieve spellingtoets 'Woorden Herkennen' gaat om het snel herken-
nen van echte, goed gespelde woorden, ten opzichte van pseudo-woorden en 
woorden die niet goed gespeld zijn. Veel dyslectische leerlingen hebben daar 
moeite mee. Zie ook achtergronden, blz. 53. 

Woorden herkennen 2 is moeilijker dan Woorden herkennen 1. De leerling 
ziet telkens zes woorden op het scherm. Eén daarvan is een goed gespeld, 
Nederlands woord. De andere woorden zijn onzinwoorden, ook wel nonsens-
woorden of pseudo-woorden genoemd, óf ze zijn niet goed gespeld. Pseudo-
woorden zijn opgebouwd volgens het systeem van de Nederlandse spelling, 
maar ze bestaan niet. De leerling moet het enige goede woord aanwijzen. Hij 
heeft bij Woorden herkennen 1 voor elke opgave 6 seconden en bij Woorden 
herkennen 2 zijn dat er 5. De eerste drie opgaven zijn om te oefenen. De test 
bestaat uit 60 opgaven. Onderin beeld loopt een streep die de voorbijgaande 
tijd laat zien.  

 

                                                             

13 vmbo kbl, gl, tl (niv. 2,3,4), én havo/vwo 
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Instructie Woorden Herkennen 1 en 2 
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 

• Vraag de leerling de koptelefoon om geen last te hebben van omge-
vingsgeluiden.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 
• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. Vertel dat ze straks voor 

elke opgave maar 6 minuten (Woorden Herkennen 1) of 5 minuten 
(Woorden Herkennen 2) de tijd hebben, dat de eerste drie opgaven nog 
niet meetellen en dat de tijd dan nog niet loopt. Die zijn om te oefenen. 
De leerling moet steeds één keer klikken op het goede woord (niet dub-
belklikken dus). De tijd is belangrijk, dus probeer tempo te maken. 

• Blijf in de buurt voor als er vragen of problemen zijn. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 
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Normering Woorden herkennen 1 
Hieronder staan de gemiddelde resultaten en de normtabel van Woorden 
herkennen 1 voor een groot aantal opleidingen, gebaseerd op de gegevens van 
in totaal 6695 leerlingen van 34 scholen verspreid over het land. 

Uit het bestand zijn 77 leerlingen verwijderd die korter dan 2 minuten werk-
ten. Aangenomen mag worden dat ze de test niet serieus maakten, wat ook te 
zien was aan de extreem lage scores. Ook leerlingen van opleidingen waar 
maar weinig gegevens van verzameld waren, zijn verwijderd.  

Resultaten Woorden herkennen 1 per opleidingsniveau 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 36 84 11 4 64 
vmbo-bbl-klas 2 302 53 132 17 6 93 
vmbo-bbl-klas 3 304 45 118 13 16 82 
vmbo-kbl-klas 1 310 46 149 11 21 78 
vmbo-kbl-klas 3 314 52 120 12 22 82 
vmbo-gl-klas 1 320 52 100 14 0 85 
vmbo-tl-klas 1 330 47 319 11 7 76 
havo1 350 56 545 12 14 88 
vwo1 360 56 139 11 20 78 
gym1 370 64 72 11 40 90 
mbo1 400 35 155 17 0 73 
mbo2-1 402 54 1464 16 6 98 
mbo3-1 406 62 1128 14 8 100 
mbo4-1 410 65 2170 13 8 100 

 

De resultaten van vmbo-bbl1 en mbo1 zijn weggelaten uit de normering die nu 
volgt, omdat de resultaten zo laag zijn dat je er weinig mee kunt meten. De toets 
is ook niet aanbevolen voor deze opleidingstypes. 
 
Waar geen significante verschillen op 0,1-niveau tussen opleidingen bestaan, 
zijn de resultaten verder samengenomen. Zo ontstonden zes normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl2 (302), vmbo-kbl3 (314), vmbo-gl1 (320), mbo2-1 
(402) 
Normgroep 2: vmbo-bbl3 (304), vmbo-kbl1 (310), vmbo-tl1 (330) 
Normgroep 3: havo1 (350), vwo1 (360) 
Normgroep 4: gym1 (370), mbo4-1 (410) 
Normgroep 5: mbo3-1 (406) 
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Resultaten per normgroep 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 54 1816 15 0 98 
Normgroep 2 47 586 12 7 82 
Normgroep 3 56 684 12 14 88 
Normgroep 4 65 2242 13 8 100 
Normgroep 5 62 1128 14 8 100 

 
 
Normtabel Woorden herkennen 1 

  vmbo-bbl2 
vmbo-kbl3 
vmbo-gl1 
mbo2-1 

vmbo-bbl3 
vmbo-kbl1 
vmbo-tl1 

havo1 
vwo1 

gym1 
mbo4-1 

mbo3-1 

1 zeer laag <25 <25 <35 <39 <35 
2 laag 25-32 25-30 35-40 39-48 35-43 
3 tamelijk laag 33-41 31-37 41-47 49-55 44-51 
4 laag gemiddeld 42-50 38-43 48-52 56-62 52-59 
5 gemiddeld 51-57 44-49 53-58 63-68 60-66 
6 hoog gemiddeld 58-64 50-54 59-64 69-74 67-72 
7 tamelijk hoog 65-71 55-60 65-70 75-79 73-78 
8 hoog 72-78 61-66 71-76 80-84 79-84 
9 zeer hoog >78 >66 >76 >84 >84 
 n = 1816 586 684 2242 1128 
 werktijd* 7 min 7 min 7 min 7 min 7 min 

* gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Woorden herkennen 1 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=6695) zijn als volgt: de gemiddelde score is 60%, standaarddeviatie 16%, minimumscore 0%, 
maximumscore 100%, skewness -,410(,030), kurtosis -,027 (,060). Er is geen significant verschil 
tussen de scores van jongens (n=3849) en meisjes (n=2846) en ook niet tussen scores van allochtone 
leerlingen (n=657) en autochtone leerlingen (n=3474). Ook dyslectische leerlingen (n = 204) preste-
ren NIET slechter op deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 2141). Wat laat  zien dat dyslec-
tische leerlingen op het terrein van de orthografie vaak een compenserend vermogen hebben. Niet 
van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Woorden herkennen 1 is .88 ( N=6695, N of items = 60). 
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Normering Woorden herkennen 2 
Woorden herkennen 2 is moeilijker dan Woorden herkennen 1. De target-
woorden zijn minder frequent, er zijn meer struikelblokken van de spelling in 
verwerkt en de tijd die testpersonen krijgen om het goed gespelde woord te 
kiezen is korter (5 sec i.p.v. 6). Er zijn alleen nieuwe normen ontwikkeld voor 
vwo-1, gym-1 en mbo3-1. Voor lagere opleidingsniveaus is de test te moeilijk. 

Normtabel Woorden herkennen 2 

  vwo-1 
gym-1 
mbo3-1 

1 zeer laag <16 
2 laag 16-20 
3 tamelijk laag 21-29 
4 laag gemiddeld 30-36 
5 gemiddeld 37-43 
6 hoog gemiddeld 44-50 
7 tamelijk hoog 51-57 
8 hoog 58-70 
9 zeer hoog >70 
 n = 214 
 werktijd* 6 min 

* gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Woorden herkennen 2 

De descriptieve gegevens op basis van de scores (percentages) van leerlingen (N =1502) zijn als volgt: 
gemiddelde score 50%, standaarddeviatie 15%, minimum 9%, maximum 98%, skewness 0,041 
(0,063), kurtosis –1,164 (0,126). In het onderstaande schema staan de aantallen leerlingen per 
opleidingsniveau en de gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties. Gegevens van 
tweede klassen zijn weggelaten omdat de aantallen nog te beperkt waren. Niet van alle deelnemers 
waren gegevens over het geslacht opgenomen, maar voor zover dat wel het geval was, presteren 
jongens (n = 154) duidelijk beter op deze test dan meisjes (n = 87)14. Ook de gegevens over taalach-
tergrond waren lang niet volledig, maar voor zover wel beschikbaar presteren allochtone leerlingen 
(n = 28) slechter dan autochtone leerlingen (n = 172)15. Het verschil is groot. 

                                                             

14 df 238,885, t 3,887, p <.01, effectgrootte Cohen’s d 0,5. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988) 

15 df 198, t 2,682, p <.01, effectgrootte Cohen’s d 0,6 
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Theoretische achtergronden 
'Woorden Herkennen' is een test in lexicaal decoderen, waarbij het gaat om het snel herkennen van 
echte, goed gespelde woorden, ten opzichte van pseudo-woorden en woorden die niet goed gespeld 
zijn. De aanname is dat vanwege problemenmet de fonologische verwerking van de taal en met de 
toegang tot de orthografische woordbeelden in het langetermijngeheugen dyslectische leerlingen 
deze test slechter maken, dat wil zeggen minder accuraat en en/of minder snel, dan niet-dyslectische 
leerlingen in een vergelijkbare opleiding. 

Bij een normale lezer gaat de woordidentificatie voor een groot deel automatisch en direct. Hij 'pakt' 
de bekende woorden bij het lezen uit het langetermijngeheugen, waarin de woorden met al hun 
kenmerken (klankvorm, lettervorm, grammaticale kenmerken, betekenis) zijn opgeslagen. Dit wordt 
ook wel de directe weg genoemd. Als het om nieuwe of weinig frequente woorden gaat, die nog 
(goed) niet in dit lexicon zijn opgenomen, dan zet hij snel en automatisch de letters om naar klanken 
(fonologische verwerking), waardoor hij langs indirecte weg deze woorden identificeert. Normale, 
gevorderde lezers hebben zowel met bekende als met onbekende woorden weinig moeite.  

Bij dyslectische lezers is meestal sprake van een zogenaamd 'fonologisch tekort'. Dit tekort heeft 
onder andere tot gevolg dat de leestechniek, vooral het omzetten van lettertekens in een klankvorm, 
moeizaam verloopt. Het probleem van dyslectische leerlingen met de omzetting van letters in klanken 
is blijvend. Bekende woorden worden minder snel in hun geheel teruggevonden en van nieuwe en 
minder frequente woorden worden de onderdelen langzamer omgezet in klanken. Het probleem is 
ernstiger naarmate er meer 'verzwarende omstandigheden' zijn, waarvan tijdsdruk er één is (Van 
der Leij, 1995-1).  

In Woorden herkennen 1 en 2 wordt een beroep gedaan op zowel het snel kunnen vinden van echte, 
goed gespelde woorden in het mentale lexicon als op het snel en efficiënt kunnen decoderen. Er is 
steeds één goed gespeld Nederlands woord; de andere (5) woorden zijn pseudowoorden, óf ze zijn 
niet goed gespeld. Een lage score op een van De toetsen kan dus een aanwijzing vormen voor dyslecti-
sche problematiek. Niet-dyslectische lezers zijn immers wel in staat beide processen tegelijkertijd uit 
te voeren. Ze scannen met hun ogen snel langs de zes woorden, vergelijken ze met woorden in hun 
mentale lexicon en als de directe weg niet lukt, kunnen ze de woorden snel omzetten in klanken om 
na te gaan of de gesproken vorm wellicht een oplossing biedt. 

De moeilijkheid van de toetsen 1 en 2 is verschillend. Bij elkaar opgeteld zijn vormen de frequenties 
van test 1 het getal 40.843; die van test 2 komen niet verder dan 11.934 (Celex16 database). Moeilijk-
heid van woorden is echter niet alleen van frequentie afhankelijk, ook intrinsiek zijn sommige 
woorden (veel) moeilijker dan anderen. In de goede woorden van test 2 zijn veel meer struikelblokken 
van de spelling verwerkt dan in die van test 1. Het maken van een Woorden herkennen 1 duurt 
ongeveer 7 minuten; Woorden herkennen 2 neemt 6 minuten in beslag. Na afloop maakt de docent 
een afdruk van het resultaat. Dat noemt het aantal goede woorden dat de leerling heeft aangewezen. 

 

                                                             

16 Centre for Lexical Information, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. De database bestaat uit 
381.292 hedendaagse Nederlandse woordvormen. 
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Vergelijking met Orthografische kennistest Nederlands 
Bij Woorden Herkennen wordt in vergelijking met de Test Orthografische Kennis Nederlands een 
groter beroep gedaan op de fonologische vaardigheden. Bij de Test Orthografische Kennis Neder-
lands zijn drie van de vijf antwoorden fonologisch gelijk (ze worden hetzelfde uitgesproken) en komt 
het vooral op de orthografische kennis (van visuele woordbeelden) aan om de juiste vorm te vinden. 
Een ander verschil is de wijze van afnemen. Woorden Herkennen heeft een tijdsfactor; het gaat ook 
om de snelheid van herkennen. Deze factor is belangrijker voor lezen dan voor spellen. Kort samenge-
vat kan gezegd worden dat Woorden Herkennen breder de vaardigheden meet die voor lezen en voor 
spellen belangrijk zijn. De Test Orthografische Kennis Nederlands meet zuiverder één aspect dat voor 
lezen, maar vooral ook voor spellen belangrijk is en kan dus onderscheid maken tussen zwakke lezers 
die wel redelijke orthografische capaciteiten hebben en zwakke lezers die die capaciteiten niet 
hebben. Voor de remediëring kan dit gegeven van belang zijn (zie Schijf, 2009). 

ORTHOGRAFISCHE KENNIS NEDERLANDS 

Doel: meten van de kwaliteit van de opslag van visuele woordbeelden in het 
langetermijngeheugen; 

Doelgroep: vo en mbo; 

Indicatie: in vervolgonderzoek na screening op dyslexie; 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Bij de test Orthografische Kennis Nederlands gaat het net als bij Woorden 
Herkennen om het snel kunnen identificeren van correct gespelde woordvor-
men, ten opzichte van woorden die niet goed gespeld zijn. Er is in deze test 
geen sprake van pseudo-woorden. De test bestaat uit woorden van 2 t/m 4 
lettergrepen met een frequentie >100 (Celex database). De testpersonen 
kiezen 44 keer uit vijf mogelijkheden: het correct gespelde woord, twee fono-
logisch identieke, maar fout gespelde woorden, en twee fonologisch niet-
gelijke en orthografisch afwijkende woorden. Bijvoorbeeld: konijn - koonijn - 
konein - konijm - kornijn. De eerste twee opgaven tellen niet mee, die zijn om te 
oefenen. In het Brugklasonderzoek is vastgesteld dat zwakke technisch lezers 
(meer dan twee jaar achterstand op de EMT) in deze test meer fouten maken 
dan niet-zwakke lezers. De laatste jaren is bekend geworden dat er ook zwak-
ke lezers zijn met een relatief talent op het gebied van de orthografische ken-
nis, dat wil zeggen: ze horen daar niet bij de zwakste groep. Zie ook achter-
gronden, blz. 59. 
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Output Orthografische kennistest Nederlands 
De output maakt onderscheid tussen fouten in deze fonologisch gelijke woor-
den en fouten die niet alleen orthografisch, maar ook fonologisch afwijken van 
het doelwoord. Als testpersonen vooral fouten maken in de eerste categorie, 
dan betekent dit dat ze bij het lezen de woorden wel verklanken en dat alleen 
de orthografische vorm niet precies genoeg is opgeslagen. Maken ze fouten in 
de tweede categorie, dan betekent dit dat er niet alleen sprake is van een 
gebrekkige orthografische opslag in het langetermijngeheugen, maar dat de 
woorden bij het lezen ook niet voldoende verklankt worden.  

In de test worden ook de gemiddelde reactietijden gemeten. Bij leerlingen die 
de test goed maken, maar erg veel tijd nodig hadden, is het terugvinden van 
visuele woordvormen in het langetermijngeheugen niet optimaal geautomati-
seerd. Als voorlopige norm hiervoor is genomen de gemiddelde reactietijd 
(2712 msec) plus een standaarddeviatie (592 msec) van de bovengemiddeld 
presterende leerlingen in het Brugklasonderzoek van Schijf (2009), wat uit-
komt op >3304 msec. Er zijn ook leerlingen die onder de norm scoren en de 
test sneller maken dan de gemiddelde reactietijd minus een standaarddeviatie 
van de groep bovengemiddeld presterende leerlingen in het Brugklasonder-
zoek (<2110 mscec). Deze leerlingen kunnen ervan van verdacht worden de 
test niet serieus te hebben gemaakt. 

Instructie Orthografische Kennis Nederlands 
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten om geen last te hebben van 

omgevingsgeluiden.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. Vertel eventueel dat de 
eerste twee opgaven nog niet meetellen. Die zijn om te oefenen. Waar-
schuw dat hij straks steeds één keer moet klikken op het goede woord 
(niet dubbelklikken dus).  

• Blijf in de buurt voor als er vragen of problemen zijn. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
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taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

Normering Orthografische kennistest Nederlands 
Hieronder staan de gemiddelde resultaten en de normtabel van Orthografi-
sche kennistest Nederlands17 voor een groot aantal opleidingen, gebaseerd op 
de gegevens van in totaal 2279 leerlingen van 8 scholen verspreid over het 
land. 

Uit het bestand zijn verwijderd 12 leerlingen die korter dan 1,5 minuut werk-
ten. Aangenomen mag worden dat ze de test niet serieus maakten, wat ook te 
zien was aan de unaniem extreem lage scores. Ook leerlingen van opleidingen 
waar maar weinig gegevens van verzameld waren, zijn verwijderd. 

Resultaten Orthografische kennistest Nederlands 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 52 363 14 12 90 
vmbo-bbl-klas 3 304 64 141 13 19 88 
vmbo-kbl-klas 1 310 56 273 15 17 88 
vmbo-kbl-klas 3 314 68 131 14 29 93 
vmbo-tl-klas 1 330 58 348 13 29 95 
havo1 350 67 754 13 29 95 
havo3 354 72 113 13 26 93 
vwo1 360 71 174 13 29 95 

 

Voor de normtabellen zijn opleidingsniveaus samengenomen als er geen 
significant verschil tussen bestond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden de eerste vijf 
normgroepen. Als zesde groep is toegevoegd de normering voor gym1, die nog 
gebaseerd is op het Brugklasproject van Schijf (2009). 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 
Normgroep 2: vmbo-bbl3 (304) 
Normgroep 3: vmbo-kbl1 (310), vmbo-tl1 (330) 

                                                             

17 Er is ook een Orthografische Kennistest Engels die gebruikt kan worden om orthografische capaciteiten 
van leerlingen te onderzoeken. Zie de Testsuite Engels. 
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Normgroep 4: vmbo-kbl3 (314), havo1 (350) 
Normgroep 5: havo3 (354), vwo1 (360) 
Normgroep 6: gym1 

 

Resultaten van normgroepen* 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 52 363 14 12 90 
Normgroep 2 64 141 13 19 88 
Normgroep 3 57 621 14 17 95 
Normgroep 4 67 885 13 29 95 
Normgroep 5 71 287 13 26 95 

*gegevens normgroep 6 zijn niet bewaard gebleven 

Normtabel Orthografische kennistest Nederlands 
 2013 vmbo-bbl1 vmbo-

bbl3* 
vmbo-kbl1 
vmbo-tl1 

vmbo-kbl3 
havo1 

havo3 
vwo1 

gym1 
(2009) 

1 zeer laag <28 <38 <29 <39 <45 <54 
2 laag 28-32 38-46 29-36 39-46 45-54 54-59 
3 tamelijk laag 33-40 47-54 37-42 47-53 55-62 60-68 
4 laag gemiddeld 41-48 55-60 43-51 54-61 63-68 69-73 
5 gemiddeld 49-56 61-67 52-59 62-68 69-74 74-76 
6 hoog gemiddeld 57-62 68-74 60-66 69-75 75-80 77-81 
7 tamelijk hoog 63-68 75-79 67-73 76-80 81-85 82-85 
8 hoog 69-75 80-83 74-81 81-85 86-89 86-89 
9 zeer hoog >75 >83 >81 >85 >89 >89 
 n = 363 141 273 1233 287 96 
 werktijd* 5 min 5 min 5 min 4 min 4 min 4 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar . 
** gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

NB: De reactietijden zijn tot 2013 niet bijgehouden in de databestanden. Dat is 
wel gebeurd in het Brugklasonderzoek van Schijf (2009). Vanaf de tweede 
helft van 2013 worden bij nieuwe testafnames ook de reactietijden wegge-
schreven. Bij de eerstvolgende bijstelling van de normering zullen deze aan-
gepast worden.
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Descriptieve gegevens Orthografische kennistest Nederlands 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages goede antwoorden) van leerlingen 
(N=2297) zijn als volgt: gemiddelde score is 62%standaarddeviatie 15%, minimum 12%, maximum 
95%, skewness -,333(,051), kurtosis -,362 (,102).  Jongens (n=1243) presteren iets beter dan meisjes 
(n=1054): 62,9% (14,4%) versus 61,7% (15,3%)18, maar het verschil is klein. Autochtone leerlingen 
(n=860) halen een hogere score dan allochtone leerlingen (n=195): 62,6% (15,1%) versus 59,2% 
(15,4%)19, en ook dit verschil is klein. Dyslectische leerlingen (n=50) presteren NIET slechter dan 
niet-dyslectische leerlingen (n=503). Wat laat  zien dat dyslectische leerlingen op het terrein van de 
orthografie vaak een compenserend vermogen hebben. Niet van alle deelnemers zijn geslacht, 
taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van de Orthografische kennistest Nederlands is .80 ( 
N=2279, N of items = 40). 

 

Theoretische achtergronden 
De test ‘Orthografische kennis Nederlands’ meet de kwaliteit van de in het langetermijngeheugen 
opgeslagen kennis van de orthografische (visuele) vormen van het Nederlands en de snelheid waar-
mee deze informatie beschikbaar kan zijn. Het gaat bij deze test om het herkennen van een correct 
gespeld woord ten opzichte van twee woorden die hetzelfde worden uitgesproken maar een afwij-
kende (foutieve) spelling hebben en twee woorden die niet alleen een andere spelling hebben, maar 
die bij teruglezen ook anders worden uitgesproken. Deze laatste twee woorden wijken maar weinig 
af van het doelwoord. Er zijn bijvoorbeeld twee letters verwisseld, er is een letter toegevoegd, of een 
letter weggelaten. De aanname is dat vanwege problemenmet de fonologische verwerking van de 
taal en met de toegang tot de orthografische woordbeelden in het langetermijngeheugen dyslectische 
leerlingen deze test over het algemeen slechter maken, dat wil zeggen minder accuraat en en/of 
minder snel, dan niet-dyslectische leerlingen (Olson, Forsberg, Wise & Rack, 1994). 

Bij het lezen functioneert het omzetten van letters in klanken als een zelflerend mechanisme waar-
mee orthografische kennis wordt opgebouwd in het langetermijngeheugen. Van elk woord dat wordt 
omgezet wordt specifieke informatie opgeslagen. Daardoor breidt de kennis van visuele woordbeel-
den, altijd gekoppeld aan klankvorm en betekenis, zich steeds verder uit (Share, 1995). Deze kennis 
wordt zowel bij het lezen als bij het spellen gebruikt. Een goede orthografische kennis zorgt voor 
snellere woordherkenning en betere resultaten bij het spellen. Een gevolg van het fonologische tekort 
van dyslectici is dat orthografische vormen van bekende woorden minder vaak en minder goed zijn 
opgeslagen in het langetermijngeheugen en voor zover ze wel zijn opgeslagen, worden ze minder snel 
teruggevonden (Perfetti, 1992). Het probleem is ernstiger naarmate er meer 'verzwarende omstan-
digheden' zijn, waarvan tijdsdruk er één is (Van der Leij, 1995-1).  

Hoewel het kernprobleem van dyslectici vooral te maken heeft met de fonologisch verwerking die tot 

                                                             

18 df 2295, t 1,989, p <.047, effectgrootte (Cohen’s d) 0,1. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988) 

19 df 1053, t -2,773, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2 
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orthografische kennis leidt, gaat dit probleem niet altijd gepaard met even grote tekorten in de 
orthografische competentie. Binnen de groep dyslectici komt meer variatie voor in het orthografisch 
coderen dan in het fonologisch recoderen. Dat betekent dat sommige dyslectici relatief sterker zijn in 
het verwerken van de grotere orthografische eenheden, vooral in het orthografisch meer complexe 
Engels. (Bekebrede et al., 2009; Miller-Guron & Lundberg, 2000; Van der Leij & Morfidi, 2006). 
Dyslectici met relatief sterkere orthografische capaciteiten lijken zich bij het lezen en spellen in het 
Nederlands en in het Engels beter te ontwikkelen (Schijf, 2009). Er kan dus sprake zijn van compen-
satie van het probleem met de fonologie. 

 

TEKSTBEGRIPTOETSEN NEDERLANDS 

Bestandsnaam Code Testen 
Testmateriaal Tekstbegrip TMTB Tekstbegrip 1 (2001) 

Tekstbegrip 2 (1999)  
Tekstbegrip 3 (1999)  
Stilleestest (2009) 

Tekstbegriptoetsen 
Doel tekstbegriptesten: nagaan of een leerling in staat is informatie uit teksten 
te halen; 

Doelgroep: Tekstbegrip 1 is onder andere voor brugklas-laag20, mbo 1; tekst-
begrip 2 is voor brugklas-hoog21 en mbo 2/3/4; Tekstbegrip 3 is voor boven-
bouw vo en mbo 4; 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een moderne 
webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Veel leerlingen zijn onvoldoende toegerust voor begrijpend lezen. Toch is deze 
vaardigheid voor het succesvol doorlopen van een studie onontbeerlijk. Een 
vroegtijdige signalering van problemen met begrijpend lezen is noodzakelijk 
als men extra hulp wil bieden aan wie dat nodig heeft. Voor deze signalering 
kunt u de tekstbegriptesten van Muiswerk gebruiken. De testen signaleren 
problemen met begrijpend lezen en geven richting aan vervolgonderzoek en 
de eventuele aanpak van leesproblemen. Ze zijn ook geschikt allochtone leer-
lingen, al maken deze leerlingen de testen vaak wat minder goed. 
                                                             

20 vmbo 1 (lwoo, praktijkschool, bbl) 

21 vmbo kbl, gl, tl (niv. 2,3,4), én havo/vwo 
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De drie tekstbegriptesten zijn géén paralleltesten, maar hebben een verschil-
lend niveau.  

Beschrijving toetsen en teksten 
De test Tekstbegrip 1 heeft 36 driekeuzevragen en er verschijnt vijf keer een 
andere tekst. De tekst ‘Via internet naar je kind kijken’ bestaat uit 9 zinnen 
met een gemiddelde zinslengte van 13 woorden. De woorden bestaan gemid-
deld uit 1,5 lettergrepen. De tekst telt 2 abstracta.  De tekst 'Groente en fruit' 
bestaat uit 21 zinnen met een gemiddelde zinslengte van 11 woorden. De 
woorden bestaan gemiddeld uit 1,5 lettergrepen. De tekst telt 8 abstracta. De 
tekst 'Skateles' bestaat uit 8 zinnen met een gemiddelde zinslengte van 13 
woorden. De woorden bestaan gemiddeld uit 1,5 lettergrepen. De tekst telt 5 
abstracta. De tekst 'Huisdieren' bestaat uit 12 zinnen met een gemiddelde 
zinslengte van 11 woorden. De woorden bestaan gemiddeld uit 1,6 lettergre-
pen. De tekst telt 5 abstracta. De tekst 'Kinderarbeid’ bestaat uit 22 zinnen met 
een gemiddelde zinslengte van 9 woorden. De woorden bestaan gemiddeld uit 
1,5 lettergrepen. De tekst telt 4 abstracta. Deze test is nieuw, voor de beoorde-
ling van resultaten kijkt u naar de vergelijkingsgegevens van klas of school in 
de output. 

De test Tekstbegrip 2 heeft 36 driekeuzevragen en er verschijnt drie keer een 
andere tekst. De tekst ‘Koffie’ bestaat uit 18 zinnen met een gemiddelde zins-
lengte van 12 woorden. De woorden bestaan gemiddeld uit 1,8 lettergrepen. 
De tekst telt 16 abstracta.  De tekst ‘Drop’ bestaat uit 21 zinnen met een ge-
middelde zinslengte van 16 woorden. De woorden bestaan gemiddeld uit 1,6 
lettergrepen. De tekst telt 27 abstracta. De tekst ‘Rijst’ bestaat uit 15 zinnen 
met een gemiddelde zinslengte van 18 woorden. De 273 woorden bestaan 
gemiddeld uit 1,7 lettergrepen. De tekst telt 18 abstracta. 

Tekstbegrip 3 heeft 44 driekeuzevragen en er verschijnt vier keer een andere 
tekst. De eerste drie teksten zijn gelijk aan de teksten van Tekstbegrip 2. Een 
aantal vragen is echter moeilijker. Er is een vierde tekst toegevoegd met de 
titel 'Wijn'. Deze tekst bestaat uit 25 zinnen met een gemiddelde zinslengte 
van 11 woorden. De woorden bestaan gemiddeld uit 1,6 lettergrepen. De tekst 
telt 23 abstracta. Van deze test zijn nog onvoldoende testgegevens verzameld. 
Voor de beoordeling van resultaten kijkt u naar de vergelijkingsgegevens van 
klas of school in de output. 
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Instructie Tekstbegriptesten 
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten en wijs hem eventueel op 

de volumeschakelaar.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat het beginscherm rustig lezen. 
• Vertel dat als de eerste tekst op het scherm staat deze tekst niet altijd 

helemaal zichtbaar is. Vertel of demonstreer hoe je door met de muis in 
de tekst te klikken, de ruimte voor de tekst kunt vergroten.  

• Wijs de eerste vraag en de antwoorden aan en laat zien dat je nog een 
ander antwoord kunt kiezen zo lang je niet op het V-tje gedrukt hebt. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

Output Tekstbegriptoetsen 
De elektronische tekstbegriptest maakt onderscheid tussen een micro-, een 
meso- en een macrobegripsniveau (zie ook Achtergronden Tekstbegrip, blz. 
68). Deze drie niveaus worden beschouwd als aspecten van tekstbegrip die in 
verschillende mate door leerlingen worden beheerst en/of toegepast als ze 
lezen. Per tekst zijn de driekeuzevragen ongeveer gelijk verdeeld over deze 
drie niveaus. De samengevoegde scores van elk type vormen micro-, meso-, en 
macrodeelscores. Er is sprake van een ‘gewogen score’, d.w.z. vragen die vaak 
slecht beantwoord worden, tellen zwaarder dan vragen die meestal goed gaan. 

Een docent die in de docentenmodus is, vindt onder de knop Resultaten de 
output van alle testen die zijn leerlingen maakten (zie hieronder). Bij de tekst-
begriptest worden naast de totaalscore en de werktijd ook drie deelscores 
vermeld. De tekstbegriptesten hebben een gewogen score (moeilijke vragen 
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tellen zwaarder dan gemakkelijke). Bovendien ziet u bij Tekstbegrip 1 en 2 de 
staninescores per doelgroep.  

De resultaten van de test worden automatisch verwerkt. U kunt de uitgebreide 
diagnose bekijken en afdrukken als docent. Dat kan ook na afloop, als de 
leerling nog andere testen gemaakt heeft.  

De meeste leerlingen kunnen test 2 in ongeveer 30 minuten maken. Meestal 
zijn ze binnen die tijd klaar. Op het scoreformulier is de tijd afgedrukt. Als een 
leerling veel langer over de test doet, dan is hij in elk geval geen soepele lezer. 
Wij raden u aan dit gegeven mee te nemen bij de interpretatie van de resulta-
ten. 

De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de 
grijze balken). Alle scores daarboven kunnen beschouwd worden als ‘vol-
doende’. Deze normgrens is iets anders dan de gemiddelde score. Hij is geba-
seerd op gegevens van de ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar 
opleidingsniveau die het laagst scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het 
normeringssysteen blz. 32. Hieronder staat de normtabel van Tekstbegrip 1 
voor de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl, -gl, -tl, havo, vwo, gymnasium, 
mbo1, -2, -3 en -4. Sommige opleidingsniveaus zijn samengenomen omdat de 
scores niet significant verschilden. De test is gemaakt voor vmbo-bbl en –kbl 
en voor mbo1 en is wat te gemakkelijk voor leerlingen van hogere opleidings-
niveaus in vo en mbo. Betere, goede en zeer goede begrijpend lezers kunnen 
daardoor met deze test minder goed van elkaar onderscheiden worden.  

Normering Tekstbegrip 1 
Hieronder staan de gemiddelde resultaten en de normtabel van Tekstbegrip 1 
van een groot aantal opleidingen. 

Resultaten Tekstbegrip 1 per opleidingsniveau 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 54 892 13 17 89 
vmbo-bbl-klas 2 302 63 225 17 23 98 
vmbo-bbl-klas 3 304 60 339 12 25 92 
vmbo-kbl-klas 1 310 59 401 11 25 87 
vmbo-kbl-klas 2 312 55 73 18 21 89 
vmbo-kbl-klas 3 314 66 288 13 25 94 
vmbo-gl-klas 1 320 69 128 11 36 91 
vmbo-tl-klas 1 330 66 784 10 38 91 
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vmbo-tl-klas 3 334 70 27 11 51 91 
havo1 350 76 335 11 36 100 
mbo1 400 60 1112 16 11 96 
mbo2-1 402 63 233 15 21 91 

 
 
Voor de normtabellen zijn opleidingsniveaus samengenomen als er geen 
significant verschil tussen bestond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden de volgende 
normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300), vmbo-kbl2 (312) 
Normgroep 2: vmbo-bbl2 (302), vmbo-tl1 (330), mbo2-1 (402) 
Normgroep 3: vmbo-bbl3 (304), vmbo-kbl1 (310), mbo1 (400) 
Normgroep 4: vmbo-kbl3 (314), vmbo-gl1(320), mbo4-1 (410) 
Normgroep 5: vmbo-tl3 (334), havo1 (350) 
 
 
Normtabel voor Tekstbegrip 1 

 [2008] vmbo-bbl1 
vmbo-kbl2  

vmbo-bbl2 
vmbo-tl1 
mbo2-1 

vmbo-bbl3 
vmbo-kbl1 
mbo1 

vmbo-kbl3 
vmbo-gl1 

vmbo-tl3 
havo1 

1 zeer laag <28 <40 <33 <42 <53 
2 laag 28-35 40-48 33-40 42-51 53-61 
3 tamelijk laag 36-43 49-55 41-48 52-58 62-69 
4 laag gemiddeld 44-50 56-61 49-56 59-65 70-73 
5 gemiddeld 51-57 62-68 57-62 66-70 74-78 
6 hoog gemiddeld 58-63 69-74 63-70 71-75 79-82 
7 tamelijk hoog 64-70 75-78 71-76 76-80 83-87 
8 hoog 71-75 79-83 77-83 81-84 88-91 
9 zeer hoog >75 >83 >83 >84 >91 
 n = 965 1242 1852 416 362 

de
el

sc
o

 

microvragen* 60 (17) 69 (14) 64 (16) 72 (12) 72 (12) 
mesovragen 53 (19) 64 (19) 59 (19) 68 (18) 78 (16) 
macrovragen 51 (18) 62 (19) 56 (20) 64 (18) 76 (16) 

 werktijd** 26 min 27 min 32 min 25 min 20 min 

* gemiddelde scores en standaarddeviaties 
** gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Tekstbegrip 1 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=4837) zijn als volgt: de gemiddelde score is 61%, standaarddeviatie 14%, minimumscore 11%, 
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maximumscore 100%, skewness -,311 (,035), kurtosis -,239 (,070). Jongens (n=2702) presteren iets 
slechter op deze toets dan meisjes (n=2135): 61% (15) versus 63% (14)22, maar het effect is verwaar-
loosbaar. Autochtone leerlingen (n=2477) presteren duidelijk beter op deze toets dan allochtone 
leerlingen (n=418): 64% (14) versus 56% (15)23 en hier is het effect is middelgroot. Dyslectische 
leerlingen (n = 66) presteren NIET slechter dan niet-dyslectische leerlingen (n = 1067). Niet van alle 
deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Tekstbegrip 1 is .72 ( N=4837, N of items = 36). 

 

Normering Tekstbegrip 2 
Hieronder staat de gemiddelde resultaten en de normtabel van Tekstbegrip 2 
voor een groot aantal opleidingen. 

Resultaten Tekstbegrip 2 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 2 302 54 445 13 18 88 

vmbo-kbl-klas 1 310 49 42 8 34 62 

vmbo-tl-klas 1 330 59 375 10 26 87 

havo-klas 1 350 66 2010 10 32 97 

havo-klas 3 354 75 99 10 55 95 

vwo-klas 1 360 70 303 10 44 90 

gym klas 1 370 67 182 10 40 92 

mbo1 400 52 106 13 23 75 

mbo2-klas 1 402 59 3788 13 14 97 

mbo2-klas 2 404 61 347 13 26 91 

mbo3-klas 1 406 66 2285 12 19 98 

mbo3-klas 2 408 65 222 12 24 89 

mbo4-klas 1 410 65 3721 12 25 96 

mbo4-klas 2 412 66 80 11 42 87 

mbo4-klas 3 414 70 65 12 33 96 

 

Opleidingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen 
bestond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden de volgende normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl2 (302) 
                                                             

22 df 4835, t -4,212, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,1. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 

23 df 533,805, t -9,895, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,5 
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Normgroep 2:  vmbo-kbl1 (310), mbo1 (400) 
Normgroep 3: vmbo-tl1 (330), mbo2-1 (402), mbo2-2 (404) 
Normgroep 4:  havo1 (350), mbo3-1 (406), mbo3-2 (408), mbo4-1 (410), 
mbo4-2 (412) 
Normgroep 5: havo3 (354) 
Normgroep 6: vwo1 (360), gym1 (370), mbo4-3 (414) 
 

Normtabel Tekstbegrip 2 

 [2013] vmbo-bbl1 vmbo-kbl1 
mbo2-1 

vmbo-tl1 
mbo2-1 
mbo2-2 

havo1 
mbo3-1 
mbo3-2 
mbo4-1 
mbo4-2 

havo3* vwo1 
gym1 
mbo4-3 

1 zeer laag <32 <32 <35 <44 <49 <50 
2 laag 32-37 32-35 35-42 45-50 49-55 50-56 
3 tamelijk laag 38-43 36-41 43-48 51-56 56-61 57-60 
4 laag gemiddeld 44-50 42-46 49-55 57-62 62-68 61-66 
5 gemiddeld 51-57 47-54 56-61 63-68 69-74 67-71 
6 hoog gemiddeld 58-63 55-60 62-68 69-74 75-79 72-75 
7 tamelijk hoog 64-69 61-65 69-74 75-79 80-83 76-81 
8 hoog 70-75 66-70 75-81 80-84 84-88 82-85 
9 zeer hoog >75 >70 >81 >84 >88 >85 
 n = 445 148 4510 8239 178 550 

de
el

sc
o

 

microvragen** 66 (19) 57 (19) 64 (23) 70 (30) 74 (15) 70 (16) 
mesovragen 49 (18) 53 (19) 61 (23) 68 (30) 74 (14) 74 (13) 
macrovragen 49 (17) 45 (15) 52 (22) 59 (30) 65 (17) 61 (17) 

 werktijd*** 30 min 30 min 29 min 26 min 27 min 27 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar  
** gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
*** gemiddelde + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Tekstbegrip 2 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=14070) zijn als volgt: de gemiddelde score is 63%, standaarddeviatie 14%, minimumscore 14%, 
maximumscore 100%, skewness -0,236 (,021), kurtosis -,204 (,041). Jongens (n=6503) presteren iets 
beter op deze toets dan meisjes (n=7567): 64% (13) versus 63% (13)24, maar het effect is verwaar-

                                                             

24 df 14068, t 5,300, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,1. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 
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loosbaar. Autochtone leerlingen (n=5700) presteren duidelijk beter op deze toets dan allochtone 
leerlingen (n=573): 62% (12) versus 56% (14)25, en hier is het effect is middelgroot. Dyslectische 
leerlingen (n = 212) presteren NIET slechter op deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 2325). 
Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Tekstbegrip 2 is .69 ( N=14070, N of items = 36). 

 

Normering Tekstbegrip 3 
Hieronder staan de gemiddelde resultaten en de normtabel van Tekstbegrip 3 
voor een viertal opleidingen. 

opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 2 302 42,3 27 10,822 26 67 
gym-klas 1 370 63,1 56 7,977 47 85 
mbo3-1 406 54,8 856 12,121 15 89 
mbo4-klas 1 410 58 732 11,727 26 88 

 
Er bestaan significante verschillen tussen deze opleidingen, daarom zijn er 
ook vier normgroepen. 
 
Normtabel Tekstbegrip 3 

 [2013] vmbo-bbl2* gym1 mbo3-1 mbo4-1 
1 zeer laag <26 <49 <33 <37 
2 laag 26-28 49-52 33-38 37-42 
3 tamelijk laag 29-32 53-56 39-45 43-48 
4 laag gemiddeld 33-38 57-60 46-51 49-54 
5 gemiddeld 39-43 61-64 52-57 55-61 
6 hoog gemiddeld 44-51 65-68 58-63 62-66 
7 tamelijk hoog 52-55 69-71 64-69 67-71 
8 hoog 56-62 72-76 70-74 72-78 
9 zeer hoog >62 >76 >74 >78 
 n = 27 56 856 732 

de
el

sc
o

 

microvragen** 54 (17) 73 (11) 66 (14) 68 (13) 
mesovragen 34 (11) 57 (11) 47 (15) 51 (16) 
macrovragen 38 (20) 57 (15) 50 (17) 54 (16) 

 werktijd*** 35 min* 31 min* 34 min 32 min 

                                                             

25 df 670,258, t -11,158, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,5 
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* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar. 
** gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
** gemiddelde + 1 standaarddeviatie 

NB: de normeringen van vmbo-bbl2 en gym-1 zijn zeer voorlopig, gezien de 
kleine aantallen testdata. 

Descriptieve gegevens Tekstbegrip 3 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=1671) zijn als volgt: de gemiddelde score is 56%, standaarddeviatie 12%, minimumscore 15%, 
maximumscore 89%, skewness -,175 (,060), kurtosis -,209 (,120).  Jongens (n=775) presteren iets 
beter dan meisjes (n=896): 57% (12) versus 56% (12)26, maar het effect is verwaarloosbaar. Over het 
verschil tussen allochtone en autochtone leerlingen valt niets te zeggen, want geen enkele leerling 
heeft het kenmerk ‘allochtoon’ gekregen. Eveneens is geen enkele leerling aangemerkt als ‘dyslec-
tisch’. 

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Tekstbegrip 3 is .74 ( N=1671, N of items = 44). 

 

Theoretische achtergronden 
Het doel van lezen - op school en in de maatschappij - is het begrijpen van teksten. We spreken in dit 
verband van ‘begrijpen’ als de lezer niet alleen details uit de tekst kan halen, maar ook gegevens met 
elkaar in verband kan brengen, onderwerp en hoofdgedachte kan herkennen en de bedoeling die de 
schrijver met de tekst heeft. Vaardigheden die nodig zijn om maatschappelijk goed te kunnen functi-
oneren. Bij begrijpend lezen is sprake van twee belangrijke processen: het herkennen van de beteke-
nis van afzonderlijke woorden en processen die deze losse woorden verwerken tot boodschappen 
(Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). Begrijpend lezen is een constructief proces. Alle tekstbegripmodellen 
erkennen de noodzaak dat lezers een mentale representatie van de tekst opbouwen. Terwijl we lezen 
trekken we conclusies om een samenhang aan te brengen in wat we lezen. Veel van de details die we 
onder ogen krijgen, vergeten we weer snel, maar als het goed is onthouden we wel de grote lijn 
(Harley, 1995). Het proces van begrijpend lezen vereist integratie van een hele serie informatiebron-
nen, van lexicale kennis tot kennis van de wereld (Nation, 2005). 

De leesvaardigheid wordt in het voortgezet onderwijs vaak onderzocht met de tekstbegriptoets voor 
de brugklas van Hacquebord (Hacquebord, 1991), die ook elektronisch afgenomen kan worden en 
een automatische output heeft.  De moeilijkheidsgraad van Tekstbegrip 1 is vergelijkbaar met het 
laagste niveau van de Hacquebordtest, Tekstbegrip 2 met het middelste niveau en tekstbegrip 3 met 
het hoogste niveau.  

Deelprocessen bij begrijpend lezen 

Bij het toepassen van kennis tijdens het begrijpend lezen is in elk geval sprake van een aantal deel-

                                                             

26 df 1669, t 2,332, p =.02, effectgrootte (Cohen’s d) 0,1. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 
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processen, die met elkaar interacteren en min of meer hiërarchisch geordend zijn27. De basis is het 
herkennen van woord en woordbetekenis. De volgende stap is het begrijpen van de structuur en de 
betekenis van zinnen en de verbanden tussen de zinnen. Als laatste komt dan het begrijpen van 
grotere tekstgehelen om een mentaal beeld te krijgen van de grote lijn van de tekst en het monitoren 
van het hele proces (Flores d’Arcais, 1991; Perfetti et al., 2005).  

De elektronische tekstbegriptoets maakt net als de toetsen van Hacquebord onderscheid tussen een 
micro-, een meso- en een macrobegripsniveau, die samenhangen met bovengenoemde deelprocessen. 
Deze drie niveaus worden beschouwd als aspecten van tekstbegrip die in verschillende mate door 
leerlingen worden beheerst en/of toegepast als ze lezen.  

Begrip op microniveau: 

Hieronder verstaan we begrip op woordniveau. Getest wordt in hoeverre leerlingen woorden herken-
nen en begrijpen, ook bij gebruik van complexe grammaticale structuren. Bij microbegrip wordt een 
groot beroep gedaan op de taalvaardigheid van leerlingen, met name de woordkennis. 

Begrip op mesoniveau: 

Hieronder verstaan we begrip van de betekenis van zinnen en het adequaat combineren van informa-
tie uit verschillende zinnen/ tekstgedeelten, meestal binnen een alinea. Soms moet de lezer afleidin-
gen maken, implicaties onderkennen. Het komt vooral aan op het herkennen van functiewoorden en 
structuuraanduiders. 

Begrip op macroniveau: 

Hieronder verstaan we het toekennen van een adequate macrostructuur aan een tekst, ofwel het 
destilleren van een hoofdgedachte uit de hele tekst. Ook de tekstfunctie komt bij macrovragen aan de 
orde. 

Problemen met begrijpend lezen 
Begrijpend lezen maakt deel uit van functionele geletterdheid, dat wil zeggen: het in staat zijn om 
taken uit te voeren die voor deelname aan de maatschappij minimaal vereist zijn (Reitsma, 1995). 
Gezien de complexiteit van tekstbegrip is het niet verwonderlijk dat veel mensen er moeite mee 
hebben. We zien in de maatschappij dat ondanks al het geld dat geïnvesteerd wordt in het leren lezen 
en schrijven, grote groepen individuen niet in staat zijn te begrijpen wat ze lezen; ze worden om die 
reden ‘functioneel analfabeet’ genoemd. Een op de tien volwassenen in Nederland en een op de zeven 
in Vlaanderen functioneert op dat niveau. Deze laaggeletterden hebben vaker dan gemiddeld onge-
schoold of slecht betaald werk, ze zijn vaker werkloos, hebben minder perspectieven en zijn meer 
afhankelijk van anderen (Bohnenn, 2004). In een voorstudie voor de periodieke peiling van het 
onderwijsniveau (PPON) hebben Wesdorp en Hoeksma (1985) het niveau van functionele geletterd-
heid onderzocht bij leerlingen in groep 8 van de basisschool. Ongeveer vergelijkbaar dus met de 
brugklas. Zij stelden vast dat zo’n 7% van de leerlingen bij eenvoudige leesopdrachten als het halen 
van informatie uit een radio- en tv-gids ....’zodanig lage scores haalt dat met recht kan worden 
getwijfeld aan hun vermogen om zich in buitenschoolse situaties adequaat te gedragen’ (p. 187).  Het 
recent uitgebrachte PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment: OECD, 2006) 

                                                             

27 Begrijpend lezen wordt op die manier dus beschouwd als een bottom-up proces, hoewel een strategische 
leesaanpak soms ook top-down kan zijn, zoals bij het ‘wederzijds leren’ van Palincsar & Brown (1984). 
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geeft aan prestaties bij tekstbegrip in Nederland beter zijn dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland 
en Engeland. Nederland staat op de elfde plaats. Maar het baart zorgen dat de leesvaardigheid van 
15-jarigen over de periode 2000-2003 minder is geworden en dat er een toename is van het aantal 
leerlingen op of onder het laagste niveau28.  

De oorzaken van functionele laaggeletterdheid kunnen zeer uiteenlopend zijn. Volgens de simpele 
visie zijn voor begrijpend lezen twee soorten vaardigheden nodig: decoderen en begrijpen. Beide zijn 
noodzakelijk, maar elk afzonderlijk zijn ze niet voldoende. Kinderen met tekstbegripproblemen 
hebben dus tekorten in decoderen, in taalbegrip, of in beide (Nation, 2005). Perfetti (1985) geeft in 
zijn verbale efficiëntiehypothese aan dat als decoderen traag is, er te weinig aandacht kan zijn voor 
de inhoud van de tekst. Vloeiend lezen garandeert niet het beter begrijpen van tekst, maar geeft tijd 
om na te denken en om het tekstbegrip te monitoren. De inspectie van het onderwijs rapporteerde in 
2006 dat een kwart van de leerlingen het basisonderwijs verlaat met een vaardigheid in technisch 
lezen die niet uitsteekt boven die van groep 6 (Inspectie van het onderwijs, 2006), een percentage dat 
bevestigd is in dit Brugklasonderzoek (zie hoofdstuk 3). Als vloeiend technisch lezen een voorwaarde 
is voor goed begrijpend lezen, zou ook het tekstbegrip gehinderd kunnen worden door deze tekorten 
in technisch lezen. 

Bij dyslexie blijft door problemen met technisch lezen dus soms te weinig aandachtcapaciteit over 
voor de inhoud van de tekst. Bekend is ook dat oudere leerlingen vaak goede strategieën hebben 
ontwikkeld om hun problemen met technisch lezen te compenseren. Zij hebben een andere manier 
van woordherkenning ontwikkeld, letten goed op titels en tussenkopjes en maken slim gebruik van 
samenvattingen. Pas wanneer ze moeilijke teksten heel precies moeten lezen en als ze veel onbekende 
woorden tegenkomen, ontstaan er problemen. Een tekstbegriptoets alleen is daardoor niet geschikt 
voor het signaleren van dyslexie. 

Subtypen zwakke lezers 
Hacquebord (1999)  onderscheidt op basis van de leestheorie van Van Dijk & Kintsch (1983) tekst-
vragen op drie niveaus: het microniveau, dat gaat over de betekenis van woorden en woordgroepen; 
het mesoniveau dat gaat over de relaties tussen zinnen en de structuur van paragrafen en het 
macroniveau dat gaat over de grote lijn van de tekst, dat wil zeggen: onderwerp en hoofdgedachte, 
tekstfunctie en bedoeling van de schrijver. Op basis van deze indeling en met behulp van subtesten 
signaleert ze vervolgens drie typen zwakke lezers: compenserende lezers, die problemen met de 
microverwerking van de taal (de woorden) compenseren door meer naar de grote lijn van de tekst te 
kijken; schoolse lezers, die geen problemen hebben met de microverwerking, maar juist wel met 
vragen over de grote lijn van de tekst; en probleemlezers, die problemen hebben met zowel micro- als 
macroverwerking. In het laatste geval is dus geen sprake van compensatie. De indeling in subtypen 
lezers kan richting geven aan remediëring.  

Volgens de indeling van Hacquebord horen in het Brugklasonderzoek 225 leerlingen (33%) bij een 
van die drie typen zwakke lezers: 70 leerlingen (10%) zijn compenserende lezers (microvragen 

                                                             

28 Er is bovendien kritiek op de resultaten van het Pisa-onderzoek. Het onderzoek is o.a. opgesteld door het 
Cito, waardoor Nederland in het voordeel is, en bovendien hebben Nederlandse scholen op vrijwillige basis 
meegedaan, waardoor waarschijnlijk alleen de beter presterende scholen zich aangemeld hebben (Prof. 
Borghans in De Volkskrant van 18-02-2008). 
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laag29, macrovragen gemiddeld of hoger), 45 leerlingen (7%) zijn schoolse lezers (microvragen 
gemiddeld of hoger, macrovragen laag) en 110 leerlingen (16%) zijn probleemlezers (micro- en 
macrovragen laag). Door de kleine aantallen vragen per subtest (12) en de soms wat scheve verde-
ling liggen percentiel 20 en gemiddeld echter vaak dicht bij elkaar, waardoor de aantallen per 
subtype groter zijn dan bij Hacquebord, die meer vragen in haar subtesten heeft30. De verdeling van 
de subtypen is bij het Brugklasproject per opleidingsniveau heel verschillend, met als trend: hoe 
hoger het opleidingsniveau, hoe meer compenserende lezers en hoe minder probleemlezers. Na havo 
stopt de toename van compenserende lezers omdat er in de hoogste opleidingsniveaus sowieso 
weinig slechte lezers zijn. De test was voor deze leerlingen te eenvoudig. 

Subtypen zwakke lezers volgens indeling Hacquebord  
 vmbo-bbl vmbo-kbl vmbo-tl havo vwo gymnasium 

compenserende lezer 5 8 21 24 8 4 

schoolse lezer 8 8 14 11 3 1 

probleemlezer 48 34 17 9 2 0  

Tabel 1 - Subtypen lezers in verschillende opleidingsniveaus bij het Brugklasproject (Schijf, 2009) 

Tekstbegrip en woordkennis 
Woordkennis is een belangrijke factor voor begrijpend lezen. Een kleine woordenschat betekent vaak 
ook een slechtere score bij tekstbegrip. Hacquebord et al. (2004) geven in het rapport 'Voortgezet 
Taalvaardig' echter al aan dat in alle schooltypen aanzienlijke groepen leerlingen worden aangetrof-
fen die zwak zijn in tekstbegrip, maar niet in woordkennis, en andersom. Hetzelfde verschijnsel 
treffen we aan in het Brugklasonderzoek (zie Figuur 1). De correlatie tussen receptieve woordkennis 
(Peabody Picture Vocabulary Test) en tekstbegrip is .51. 

 

                                                             

29 In navolging van Hacquebord: binnen percentiel 20. 

30 Bij Hacquebord is sprake van in totaal 20,5% zwakke lezers. Haar test is adaptief, wat betekent dat het 
niveau van de test afhankelijk is gemaakt van het opleidingsniveau. Dat in elk niveau ongeveer 20% van de 
lezers in de zwakke groep valt is echter een artefact, want op basis van die 20% is de test genormeerd. 
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Figuur 1: Scatterplot van resultaten bij receptieve woordkennis Nederlands en Tekstbegrip (Tekstbe-
grip 1 van Kurve). 

Tekstbegrip van allochtone leerlingen 
Terwijl allochtone leerlingen bij technisch lezen niet onderdoen voor autochtone leerlingen zijn ze 
wel minder goed in begrijpend lezen. Dit geldt bij de subtesten echter alleen voor de micro- en 
mesovragen, die over het algemeen samenhangen met woordkennis, maar niet voor vragen op 
macroniveau, waarvoor hogere-orde-processen ingeschakeld moeten worden. Allochtone leerlingen 
hebben voor begrijpend lezen ook gemiddeld meer tijd nodig dan autochtone leerlingen. Omdat we 
weten dat er geen verschillen in decodeervaardigheid zijn, en de hogere-orde-processen gezien de 
normale scores bij de macrovragen ook in orde lijken, moet dit verschil vooral verklaard worden op 
basis van zwakke semantische vaardigheden: het niet, of niet snel genoeg, beschikbaar hebben van 
woordbetekenissen. 

Verband tussen technisch en begrijpend lezen 
Het verband tussen technisch en begrijpend lezen is aanwezig, maar bescheiden, zo blijkt onder 
andere uit het Brugklasonderzoek van Schijf (2009) (r = 0,29). Daarnaast is het wel zo dat leerlingen 
die onder de norm scoorden bij de EMT significant langer deden over het maken van de test: 19 
minuten (SD 5,6 minuten) tegenover 15 minuten (SD 4,5 minuten).  Zwakke lezers met een achter-
stand in technisch lezen van 2,5 jaar of meer op de rest van de populatie presteerden bij begrijpend 
lezen vaak relatief veel beter (zie Figuur 2). 
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Figuur 2: Scatterplot van de resultaten van technisch lezen (EMT) en begrijpend lezen (Tekstbegrip 1) 
zoals gemeten in het Brugklasonderzoek. 

Verband tussen tekstbegrip en spelling 
Het verband tussen spelling en tekstbegrip gaat zoals verwacht maar één kant op. Slechte spellers die 
bij tekstbegrip hoog scoren, dat komt in het onderzoek van Schijf (1999) naar signalen van dyslexie in 
het mbo 37 keer voor (=19%); goede spellers die bij tekstbegrip laag scoren, dat komt niet één keer 
voor. Er zijn dus inderdaad slechte spellers die geen leesprobleem (meer) hebben. Als er een leespro-
bleem is – wat blijkt uit een lage score – dan kan dyslexie één van de oorzaken daarvan zijn, maar een 
goede score voor tekstbegrip wil nog niet zeggen dat daar géén sprake (meer) van is. 

Vervolgonderzoek en remediëring 
De uitsplitsing van de resultaten maken een indeling in verschillende typen 
lezers mogelijk (zie Hacquebord, 1991).  Problemen met lezen ontstaan bij 
sommige leerlingen vooral door tekorten op het gebied van woordkennis 
(vragen op microniveau). Bij andere leerlingen treden meer problemen op 
met het overzien van de betekenis van de tekst in z’n geheel (vragen op ma-
croniveau). De docent of remedial teacher kan zijn lesgeven afstemmen op de 
aard van de problemen, bijvoorbeeld in steun- of studielessen.  

Bij ernstige problemen kunnen de gegevens van de test uitgangspunt vormen 
voor een nader diagnostisch onderzoek, uitgevoerd door een remedial tea-
cher, of een psychodiagnostisch geschoold orthopedagoog of psycholoog. 
Vervolgonderzoek kan bestaan uit: 

• onderzoek van de woordkennis bij allochtone deelnemers die laag sco-
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ren, bijvoorbeeld met de adaptieve Muiswerk Woordkennistest, die ook 
in het pakket van de testprogramma's zit; 

• onderzoek van de leesvaardigheid met behulp van ándere Tekstbegrip-
toetsen (een leerling had misschien zijn dag niet), of herhaling van de-
zelfde test; 

• onderzoek van het technisch lezen van teksten, zinnen, woorden en 
pseudowoorden. 

Voor remediëring van problemen op het gebied van begrijpend lezen kunt u 
onder andere gebruikmaken van de Muiswerkprogramma's: Studievaardig-
heid, Begrijpend lezen, Lezen en Strategisch Lezen.  

STILLEESTEST 

Doel: nagaan hoe snel leerlingen informatie kunnen verwerken door stillezen; 

Doelgroep: vo en mbo; 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Als leerlingen in groep 3, 4 en 5 technisch hebben leren lezen, wordt ‘leren 
lezen’ meestal ‘lezen om te leren’. Daarbij gaat het vrijwel altijd om stillezen 
van woorden in tekstverband, waarbij toegang krijgen tot de betekenis het 
belangrijkste doel is. Deze manier van lezen is ook het belangrijkste aspect van 
geletterdheid in de maatschappij. Het internationale leesonderzoek heeft 
echter vooralsnog weinig belangstelling voor stillezen. Een multi-
dimensioneel onderzoek van de leesvaardigheid veronderstelt echter dat 
verschillende vormen van lezen onder de loep genomen worden. Er moet 
naast woordlezen ook naar tekstlezen worden gekeken, en naast hardop lezen 
ook naar stillezen. Gedeeltelijk zijn dat verschillende activiteiten. De resulta-
ten van de test wordt automatisch verwerkt en kunnen worden afgedrukt.  

Voor het meten van de stilleessnelheid is voor het Brugklasonderzoek (Schijf, 
2009) een interactieve computertest ontworpen. Deze bestaat uit 24 zinnen 
die allemaal een complete bewering bevatten. De zinnen moeten zo snel mo-
gelijk stil gelezen worden. Om te bevorderen dat dat ook gebeurt, is een be-
oordelingsopdracht toegevoegd. De testpersonen moeten beoordelen of de 
eenvoudige bewering die ze gelezen hebben waar is of niet.  
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Een veelgebruikte definitie van leessnelheid is: het aantal woorden dat per 
minuut gelezen wordt (wpm). De gemiddelde leessnelheid van universitaire 
studenten is bij stillezen ongeveer 250 wpm, maar er zijn grote verschillen: 
sommigen kunnen die snelheid opvoeren tot 400 wpm, terwijl anderen in 
deze groep hoog opgeleiden nooit verder komen dan 150 wpm (Perfetti, 
1985). Bij het tellen van woorden per minuut wordt echter geen rekening 
gehouden met woordlengte. In het Brugklasonderzoek is daarom uitgegaan 
van het aantal tekens per seconde (tps) (inclusief spaties), waardoor de 
woordlengte wel meetelt. Als norm voor de lengte van ondertitels wordt door 
de ondertitelingindustrie de maat aangehouden van 13 à 14 tekens per secon-
de (http://www.subtitling.net, 17-09-2007). Aangenomen mag worden dat als 
leerlingen deze snelheid niet halen, ze niet alleen moeite zullen hebben met 
het begrijpen van ondertitels maar ook met het voldoende snel verwerken van 
teksten in het onderwijs. 

Output Stilleestest 
Er komen in de stilleestest drie soorten zinnen voor: zinnen van 5-7 woorden 
met in elke zin 7-9 lettergrepen (korte zinnen, korte woorden: rubriek A); 
zinnen van 6-7 woorden met in elke zin 11-13 lettergrepen (korte zinnen met 
enkele langere woorden: rubriek B); zinnen van 12-13 woorden met in elke 
zin 19-20 lettergrepen (lange zinnen, met enkele langere woorden: rubriek C). 
Bijvoorbeeld: de dag voor zondag is het maandag (rubriek A); in de rekenlessen 
leer je fotograferen (rubriek B); als je op vrijdagavond gaat slapen is het de 
volgende dag zondag (rubriek C). Voor deze verschillende soorten zinnen 
worden de leestijden apart berekend. Het verschil tussen rubriek A en rubriek 
B betreft vooral de woordlengte. Vooral zwakke lezers hebben in verhouding 
meer tijd nodig voor het lezen van langere woorden, de B-zinnen dus. Het 
verschil tussen rubriek B en rubriek C betreft vooral de zinslengte. ALLE 
leerlingen zullen de C-zinnen in verhouding sneller lezen (meer tekens per 
seconde) omdat bij deze zinnen woordjes overgeslagen kunnen worden. Aan 
het prestatieverschil tussen B- en C-zinnen kan men wel iets aflezen over de 
efficiënty van het stillezen. Leerlingen die B- en C-zinnen ongeveer even snel 
(of langzaam) lezen, maken minder gebruik van de mogelijkheid om minder 
belangrijke woorden bij het lezen over te slaan. 

http://www.subtitling.net/
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De student deed 45 seconden over het lezen van de zinnen van de stillleestest. Hij maakte 2 fouten en 
zijn leessnelheid is berekend op 25 tekens per seconden. Hij zal dus met gemak de ondertitels van de 
Nederlandse televisie aankunnen (12 tekens per seconde). Als er teveel fouten worden gemaakt dan 
wordt geen leessnelheid berekend. 

Instructie Stilleestest 
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten om geen last te hebben van 

omgevingsgeluiden.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. Vertel eventueel dat de 
eerste twee opgaven nog niet meetellen. Die zijn om te oefenen. Bena-
druk dat hij straks de zinnen die op het scherm verschijnen moet lezen 
en zo snel mogelijk op W moet drukken als de zin WAAR is, en op N als 
de zien NIET WAAR is.  

• Blijf in de buurt voor als er vragen of problemen zijn. 
• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 



 

Handleiding Online Testprogramma’s                                               77 

taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

Normering Stilleestest 
De data van de Stilleestest zijn afkomstig uit het Brugklasonderzoek. Met de 
verzamelde data tussen 2009 en 2013 is iets misgegaan, waardoor ze niet 
bruikbaar waren. Vanaf 2013 kunnen nieuwe gegevens verzameld worden. 

De resultaten van de stilleestest zinnen laten zien dat brugklasleerlingen 
(populatie stilleesonderzoek: N = 679) gemiddeld 186 woorden per minuut 
lezen, met een standaarddeviatie van 49, een minimum van 49 en een maxi-
mum van 349. Gemiddeld 1,7 zinnen van de 24 werden verkeerd beoordeeld 
(SD 1,5). We kijken in de rest van het hoofdstuk echter vooral naar het aantal 
tekens per seconde. Brugklasleerlingen lezen gemiddeld 19 tekens per secon-
de (SD 5, minimum 5, maximum 34)31.  

Per opleidingsniveau zien we globaal een oplopende lijn, overeenkomstig de 
prestaties bij de Een-Minuut-Test (EMT). Leerlingen in vmbo-bbl lezen ge-
middeld 15,2 tekens per seconde; gymnasiumleerlingen komen aan 23,2. In 
totaal lezen 82 leerlingen minder dan 13 tekens per seconde. Deze leerlingen 
zijn dus niet in staat ondertitels (helemaal) te lezen. Opvallend is dat in het 
laagste opleidingsniveau een derde van de leerlingen zwak is in stillezen, 
terwijl dat percentage in de twee hoogste niveaus slechts 1% is. 

Resultaten Stilleestest per opleidingsniveau 

Opleidingsniveau n gem SD <13 tps 

vmbo-bbl 91 15,2 4,4 33% 

vmbo-kbl 100 16,2 4,1 23% 

vmbo-tl 144 18,0 4,3 13% 

havo 153 19,7 4,0 6% 

vwo 89 20,5 4,1 1% 

gymnasium 102 23,2 4,8 1% 

totaal 679 18,8 5,0 12% 

                                                             

31 De correlatie tussen beide maten is 1.0. 
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Tabel 2: Resultaten (tekens per seconde) bij stillezen zinnen, uitgesplitst naar opleidingsniveau. In de 
rechter kolom het percentage leerlingen per opleidingsniveau dat minder dan 13 tekens per seconde 
(tps) leest. 

Meisjes (n = 322) zijn bij stillezen net als bij hardop lezen van losse woorden 
sneller dan jongens ( n =357): 19,7 tps (SD 5,0) tegenover 18,0 tps (SD 4,7)32. 
En in tegenstelling tot de prestaties bij hardop lezen van losse woorden, waar 
geen verschil bestaat tussen allochtone en autochtone leerlingen zijn bij stille-
zen autochtone leerlingen (n = 598) wel sneller dan allochtone leerlingen ( n 
=81): 19,1 tps (SD 5,0) tegenover 17,2 tps (SD 4,4)33. 

De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. Vooralsnog zijn alleen brugklasgegevens 
bekend. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de grijze balken). Alle scores 
daarboven kunnen beschouwd worden als ‘voldoende’. Deze normgrens is iets 
anders dan de gemiddelde score. Hij is gebaseerd op gegevens van de onge-
veer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar opleidingsniveau die het laagst 
scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het normeringssysteen p. 32. 
Hieronder staat de standard-nine-indeling van de Stilleestest voor de eerste 
klassen van vmbo-bbl, -kbl, -tl, havo, vwo en gymnasium. Waar resultaten niet 
significant van elkaar verschilden, zijn ze samengenomen. U kunt de scores 
van uw leerlingen ook vergelijken met de snelheid die aangehouden wordt bij 
het presenteren van ondertitels: 13 tekens per seconde. Leerlingen die lang-
zamer lezen hebben waarschijnlijk moeite met het volgen van die ondertitels. 

Normtabel voor Stillezen - aantal tekens per seconde 

  vmbo-bbl1  
 

vmbo-kbl1 vmbo-t11 havo1 
vwo1 

gym1 

1 zeer laag <9 <11 <12 <14 <15 
2 laag 9-10 11-12 12 14-15 15-17 
3 tamelijk laag 11 13 13-14 16-17 18-19 
4 laag gemiddeld 12-14 14 15-17 18-19 20-22 
5 gemiddeld 15-16 15-16 18-19 20-21 23-24 
6 hoog gemiddeld 17 17-18 20-21 22-23 25-26 

                                                             

32 df 677, t -4,703, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,4. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 

33 df 677, t 3,163, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,4. 
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7 tamelijk hoog 18-19 19-20 22-23 24-25 27-29 
8 hoog 20-21 21-22 24-26 26-27 30-32 
9 zeer hoog >21 >22 >26 >27 >32 
 n = 88 96 143 241 102 

 

Theoretische achtergronden 
Na het technisch leren lezen staat naast het schrijven vooral het verwerken van schriftelijke informa-
tie centraal: ‘leren lezen’ wordt dan ‘lezen om te leren’. Daarbij gaat het vrijwel altijd om stillezen van 
woorden in tekstverband, waarbij toegang krijgen tot de betekenis het belangrijkste doel is. Deze 
manier van lezen is ook het belangrijkste aspect van geletterdheid in de maatschappij (Torgesen, 
2005). Het internationale leesonderzoek heeft echter vooralsnog weinig belangstelling voor stillezen. 
Katzir, Kim, Wolf, O’Brien, Kennedy, Lovett en Morris (2006) noemen het stillezen van teksten het 
meest verwaarloosde onderwerp in het leesonderzoek. Bij het onderzoek naar geletterdheid in de 
brugklas is echter naast het hardop lezen van losse woorden ook het stillezen van zinnen onderzocht. 
Gedeeltelijk zijn dat verschillende activiteiten.  

Cognitieve factoren bij stillezen 
Bij zowel hardop lezen als stillezen zijn in elk geval twee cognitieve gebieden betrokken: de fonolo-
gische en de orthografische competentie. Die bepalen voor een groot deel de efficiëntie (accuratesse 
en snelheid) van het leesproces. Breed ondersteund wordt de opvatting dat de fonologische compe-
tentie bij hardop lezen een aanzienlijke rol speelt. Als er problemen zijn met de fonologische verwer-
king komt ook de opbouw van orthografische kennis in het langetermijngeheugen in gevaar. Het 
herhaaldelijk en met aandacht decoderen van woorden is noodzakelijk voor het opbouwen van 
orthografische representaties in het langetermijngeheugen. Volgens Share (1995) wordt daarmee 
een zelfleermechanisme in gang gezet, dat lezers in staat stelt ook onbekende woorden vlot te 
verklanken. Door deze leeservaring ontstaan gespecificeerde statistische relaties tussen letters en 
klanken die nodig zijn voor vloeiend technisch lezen (Perfetti, 1992). De Jong en Share (2007) hebben 
aannemelijk gemaakt dat dit ‘orthografisch leren’ niet alleen plaatsvindt bij hardop lezen, maar ook 
bij stillezen. Daarnaast spelen achtergrondfactoren als woordkennis en leeservaring mee. De bijdrage 
van deze orthografische competentie aan het vloeiend lezen neemt toe met de leeftijd en met de 
hoeveelheid leeservaring (Badian, 2001). 

De stilleestest die in dit hoofdstuk centraal staat verschilt op twee punten van het technisch lezen: het 
gaat om stillezen in plaats van hardop lezen en om het lezen van woorden in tekstverband (zinnen) 
in plaats van het lezen van afzonderlijke woorden.  

Stillezen versus hardop lezen 
Stillezen van tekst gaat sneller dan hardop lezen. Dat is verklaarbaar. Een belangrijk verschil tussen 
hardop lezen en stillezen is immers dat bij hardop lezen de uitspraak altijd belangrijk is: álle letters 
van álle woorden moeten goed verklankt worden; bij stillezen is dat niet per se nodig. Niet alle 
woorden hoeven (helemaal) verklankt te worden om toch de betekenis van een zin te kunnen begrij-
pen. Een interessante vraag is echter wel in hoeverre net als bij het hardop lezen, bij het stillezen 
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare klankcode, van de kennis dus die de lezer heeft van de 
verbanden tussen letters en klanken. De discussie over de vraag of voor het begrijpen van woorden 
altijd fonologische verwerking nodig is startte al in de 19de eeuw en is nog steeds gaande. De bewijzen 
spreken elkaar tegen (Van Orden & Kloos, 2005). Het is wel een belangrijke vraag, want een fonolo-
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gisch tekort wordt beschouwd als een basiskenmerk van dyslexie (voor een overzicht, zie Vellutino et 
al., 2004). Als bij stillezen deze fonologische competentie minder gebruikt hoeft te worden, is het 
aannemelijk dat leerlingen met een fonologisch tekort met stillezen minder problemen hebben dan 
met hardop lezen. 

We hebben aangegeven dat orthografische kennis in het langetermijngeheugen wordt opgebouwd 
door decoderen: het omzetten van letters in klanken. Wellicht is daarbij een afzonderlijke rol wegge-
legd voor de orthografische competentie. Omdat bij stillezen volledige verklanking niet altijd gebeurt 
noch nodig is, en lezers alleen maar via de klank of de vorm bij de betekenis van woorden terecht 
kunnen komen, is het effect van orthografische competentie bij stillezen groter dan bij het hardop 
lezen van losse woorden (Schijf, 2009). Een belangrijk verschil tussen de EMT en de zinnentest is dus 
dat het in het eerste geval gaat om hardop lezen en bij de zinnentest om stillezen, wat gevolgen kan 
hebben voor het effect van fonologische en orthografische competentie op de leesactiviteit. Daarnaast 
speelt bij stillezen de context een belangrijke rol. 

Lezen met en zonder context 
Algemeen bekend is dat woorden in de context van zinnen sneller herkend worden dan woorden 
zonder context. De woordherkenning verloopt efficiënter als de semantiek kan worden ingeschakeld 
(Perfetti, 1985; Adams, 1990). Woorden in tekst worden (hardop) daardoor ook sneller gelezen dan 
afzonderlijke woorden: gemiddeld 1,55 woord per seconde versus 1,18 woord per seconde (Barker et 
al., 1992). Of context ook werkelijk helpt bij het snel herkennen van de woordbetekenis, hangt overi-
gens af van voorspellende waarde van de rest van de zin. De context ‘het is vanavond volle …..’ 
voorspelt het woord ‘maan’ en zal helpen het woord snel te herkennen, maar de zin ‘hieronder staat 
wat handige informatie over de …..’ voorspelt alleen een naamwoord, maar geeft verder weinig 
houvast als op de open plek het woord ‘maan’ staat. Ook mag de context (zinsbouw en betekenis) niet 
te veel afwijken van wat de lezer verwacht, want dan wordt de woordherkenning juist gehinderd 
(Rayner & Pollatsek, 1989). 

Bij het stillezen van woorden in zinnen speelt accuraatheid zeker een minder grote rol dan bij het 
hardop lezen van losse woorden: voor het begrijpen van de betekenis van een zin is het niet nodig om 
alle woorden te lezen, laat staan om ze allemaal precies te lezen. Als je van de belangrijkste woorden 
maar zóveel kenmerken hebt herkend dat je bij de betekenis ervan terecht kunt komen, dan is dat 
voldoende. Er is ook een maat: ongeveer 85% van de contentwoorden van een tekst (werkwoorden, 
zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden) moet tijdens het lezen met de ogen ge-
fixeerd worden en slechts 35% van de functiewoorden (de, dat, of, te). Deze laatste worden bij het 
stillezen vaak overgeslagen (Rayner et al., 2005).  

Verschillende processen 
Losse woorden worden ook op een andere manier verwerkt dan woorden in zinnen. Bij het lezen van 
afzonderlijke woorden wordt de uitspraak van een woord afgeleid van de orthografische vorm. Dat 
gebeurt in één geïntegreerd proces, waarin op basis van statistische regelmatigheden op verschillen-
de niveaus (visuele vorm, fonologische vorm, betekenis) tegelijkertijd activatie wordt opgebouwd. Dat 
gebeurt efficiënter als tijdens het lezen van die losse woorden gebruik kan worden gemaakt van 
fonologische informatie, en nog efficiënter als ook de semantiek kan worden ingeschakeld, wat alleen 
mogelijk is als het bestaande en bekende woorden zijn (Perfetti, 1985; Adams, 1990; Assink, Lam & 
Knuijt, 1995). Volgens de connectionistische leestheorie komt al deze informatie ook tegelijkertijd 
beschikbaar.  

Dat gaat anders bij het lezen van zinnen. Dan genereert de lezer tijdens het ontcijferen van de 
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afzonderlijke woorden door het syntactisch ontleden van de zin één voorlopige zinsbetekenis. Als 
verderop in de zin blijkt dat deze betekenis niet klopt, moet het proces van ontleden en betekenis 
toekennen opnieuw beginnen. Het lezen van zinnen is dus veel meer een serieel proces. In de nog 
beperkte kennis over het lezen van zinnen tekent zich bovendien het idee af dat er bij het beschikbaar 
komen van informatie sprake is van een hiërarchische ordening van onderaf: eerst is de betekenis van 
de afzonderlijke woorden beschikbaar (de semantiek), dan vormt de lezer zich een beeld van de 
voorlopige structuur van de zin (de syntaxis) en vervolgens van de betekenis van de hele zin, waarin 
de betekenissen van de afzonderlijke woorden een plaats krijgen (Rayner & Pollatsek, 1989). Voor het 
lezen van woorden in context is dus semantische, maar ook syntactische kennis van belang. Bij het 
gevorderd hardop lezen van afzonderlijke woorden verklaart woordkennis geen variantie.  

Technisch lezen en stillezen 
De correlatie tussen het hardop lezen van losse woorden en het stillezen van zinnen is tamelijk groot 
(n = 679, r = .63). Het spreidingsdiagram laat ook zien dat zwak technisch lezen bij de EMT vaak 
samengaat met zwak stillezen, maar ook dat leerlingen soms bij de ene activiteit wel uitvallen en bij 
de andere niet - of andersom. De resultaten kunnen die die gevallen aanzienlijk verschillen. De Chi-
kwadraat-test meet wel een relatie tussen het al dan niet zwak zijn bij EMT en Stilleestest34. 

 

 

Figuur 3 - Scatterplot van de resultaten van de technisch lezen (EMT) en stillezen bij het Brugklaspro-
ject (Schijf, 2009) 

                                                             

34 Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 126,321, df = 1, p <01 
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FLITSTESTEN 

Bestandsnaam Code Testen 
Testmateriaal Flitswoorden TMFW Flitskeuze woorden A  (en B) (p.84) (2000) 

Flitstypen pseudowoorden A (en B) (p. 88) (2000) 
Omgekeerd Flitstypen pseudowoorden A (en B) (p.92) 
(2004) 
Flitskeuze cijfers A (en B) (p94.) (2004) 

 

Er is bij het ontwikkelen van de Flitstoetsen aanvankelijk gekozen voor twee 
vormen: Flitskeuze en Flitstypen. De eerste vorm is eenvoudiger dan de twee-
de. Bij de sommige doelgroepen levert Flitskeuze de beste indicatie op voor 
problemen met decoderen omdat Flitstypen voor hen te moeilijk is.  

In 2003 zijn ook enkele nieuwe Flitstoetsen toegevoegd: twee paralleltoetsen 
Omgekeerd flitstypen en twee paralleltoetsen Flitskeuze cijfers. Alleen de 
laatste test is te gebruiken bij het vervolgonderzoek van de aangegeven doel-
groepen. Deze test meet het vermogen tot waarnemen van kort getoonde 
symbolen (hier cijfers), maar vooral ook het vermogen om deze cijfers korte 
tijd vast te houden in het geheugen. Braams (2002-2) noemt problemen met 
de geheugenspan als één van de problemen die het duidelijkst onderscheid 
maken tussen dyslectische en niet-dyslectische leerlingen. Zie ook 
www.tbraams.nl/brugklasscreening.htm 

Paralleltoetsen zijn aangeduid met A en B. Ze werken precies hetzelfde, de 
structuur van de woorden of reeksen is hetzelfde, maar de woorden of reek-
sen zelf zijn verschillend. B-toetsen komen alleen tevoorschijn kunnen komen 
als het protocol uitgeschakeld is. De resultaten komen dan ook nooit in een 
profiel terecht. B-toetsen zijn alleen bedoeld zijn voor het uitzonderlijke geval 
dat er bij het afnemen van de A-toets iets verkeerd is gegaan. In de B-toetsen 
is dezelfde norming gebruikt als in de A-toetsen. (zie ook: Achtergronden 
Flitstesten, blz. 97. 

Instructie Flitstoetsen 
De toetsen Flitskeuze woorden en Flitstypen pseudowoorden worden vaak 
samen afgenomen. Omgekeerd flitstypen en Flitskeuze cijfers kunnen desge-
wenst in een screeningsonderzoek worden meegenomen, ófwel een plaats 
krijgen in het vervolgonderzoek naar dyslectische problematiek. 

Vooraf 

http://www.tbraams.nl/brugklasscreening.htm
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Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten en wijs hem eventueel op 

de volumeschakelaar.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat het beginscherm rustig lezen. 

• Vertel bij Flitskeuze, Flitstypen en Omgekeerd flitstypen dat de test met 
niet-bestaande woorden werkt. 

• Vertel bij Omgekeerd Flitstypen en Flitskeuze cijfers dat er een tijdsli-
miet is en dat de leerling dus zo snel mogelijk moet werken. 

• Als de eerste knop in het scherm verschijnt, vertel hem dat hij moet op-
letten welk woord of welke cijfers er na het aanklikken linksboven in het 
scherm KORT te zien is en dat hij vervolgens moet kiezen welk woord 
het was. 

• Vertel dat de testen in het begin nog eenvoudig zijn, maar dat ze steeds 
moeilijker worden. 

• Als de leerling het niet goed gezien heeft, moet hij gokken, of (bij Flitsty-
pen) één letter typen. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

 
Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

Output Flitstoetsen 
Een docent die in de docentenmodus is, vindt onder de knop Resultaten de 
output van alle testen die zijn leerlingen maakten. Bij Flitskeuze en Flitstypen 
worden naast de totaalscore en de werktijd ook vier deelscores vermeld van 
de categorieën in oplopende moeilijkheidsgraad. Als de test geconcenteerd 
gemaakt is, ziet u een aflopende score. Zijn de scores 'rommelig' dan is dat een 
aanwijzing dat de leerling niet serieus en geconcentreerd gewerkt heeft. 
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In de outputprofielen ligt de normgrens steeds na stanine 3. De stanines kun-
nen als richtlijn gezien worden voor het beoordelen van de prestaties van 
leerlingen. Een score in het grijze vlak (zeer laag, laag, tamelijk laag) kan een 
aanwijzing zijn dat sprake is van dyslectische problematiek. De aannemelijk-
heid daarvan wordt groter als ook op de spellingtest slecht gescoord is.  

Er kunnen ook ándere redenen zijn voor een lage score op de flitstest(en). 
Leerlingen die zeer ongeconcentreerd of ongemotiveerd zijn, halen ook een 
slechte score. U ziet in dat geval meestal geen mooi aflopende lijn is in de 
prestaties op de vier categorieën woorden. Een leerling die er bij de vierlet-
terwoorden niet veel van terechtbrengt, maar bij de zesletterwoorden toch 
weer een aantal woorden goed heeft bijvoorbeeld. 

Flitskeuze 
Doel: onderzoeken van de vaardigheid in decoderen op sub-lexicaal niveau, 

concentratievermogen en geheugenspan bij taalverwerking. 

Doelgroep: leerlingen van brugklas-laag35, mbo 1 en de basiseducatie. 

Indicatie: voor screening op dyslectische problematiek. Andere doelgroepen 
(brugklas hoog, mbo1/2/3/4) kunt u de test eventueel laten maken als 
opstapje naar de (moeilijker) test Flitstypen. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De vaardigheid waar het bij de Flitskeuzetest om gaat, correspondeert met 
aspecten van de taak van het technisch lezen. De test werkt als volgt. Na de 
flits, die in het begin van de test 250 msec en aan het eind 200 msec duurt, 
moet de leerling aangeven welk van de vier daarna weergegeven woorden 
hetzelfde is als het flitswoord. Na het kort geflitste woord komt er een raster 
van betekenisloze tekens over het woord, om het beeld op het netvlies te 
neutraliseren. De moeilijkheid wordt niet alleen opgevoerd door een verkor-
ting van de flitsduur, maar ook door de woorden te verlengen van vier, naar 
vijf, naar zes letters. Om deze taak goed te kunnen doen moeten leerlingen het 
geflitste woord lezen, het even vasthouden in hun werkgeheugen en het ver-

                                                             

35 vmbo 1, lwoo, praktijkschool 
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volgens vergelijken met de gepresenteerde woorden. 

De test heeft een gewogen score, d.w.z. met opgaven die moeilijker zijn (lange-
re woorden, kortere flitstijd) vallen meer 'punten' te verdienen (zie ook: 
Achtergronden Flitstoetsen, p. 97. 

Normtabellen 
Normtabellen Flitskeuze A voor de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl, -gl, -tl, 
havo, vwo, gymnasium, mbo1, 2, 3 en 4. 

Normering Flitskeuze woorden A 
Gegevens per opleidingsniveau van Flitskeuze woorden A 

opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 52 153 15 15 98 
vmbo-bbl-klas 2 302 71 602 18 10 100 
vmbo-bbl-klas 3 304 68 104 17 27 97 
vmbo-kbl-klas 1 310 62 147 17 26 97 
vmbo-kbl-klas 3 314 75 86 15 37 100 
vmbo-gl-klas 1 320 72 98 16 19 97 
vmbo-tl-klas 1 330 67 445 15 24 100 
havo-klas 1 350 69 798 16 20 100 
vwo-klas 1 360 72 191 14 32 100 
gym-klas 1 370 78 175 14 44 100 
mbo1 400 63 370 21 7 100 
mbo2-klas 1 402 64 2019 18 6 100 
mbo3-klas 1 406 72 1369 17 12 100 
mbo3-klas 2 408 66 43 18 27 97 
mbo4-klas 1 410 73 2937 15 10 100 

 
Waar geen significante verschillen op 0.1-niveau tussen opleidingen werden 
gemeten, zijn de data ingedeeld bij dezelfde normgroep. Zo ontstonden: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 
Normgroep 2: vmbo-bbl2 (302), vmbo-gl1 (320), vwo1 (360), mbo3-1 (406) 
Normgroep 3: vmbo-bbl3 (304), vmbo-tl1 (330), havo1 (350), mbo3-2 (408) 
Normgroep 4: vmbo-kbl1 (310), mbo1 (400), mbo2-1 (402) 
Normgroep 5: vmbo-kbl3 (314), mbo4-1 (410) 
Normgroep 6: gym1 (370) 
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Normtabellen voor Flitskeuze woorden A 

  vmbo-bbl1 vmbo-bbl1 
vmbo-gl1 
vwo1 
mbo3-1 

vmbo-bbl3 
vmbo-tl1 
havo1  
mbo3-2 

1 zeer laag <27 <38 <37 
2 laag 27-34 38-49 37-46 
3 tamelijk laag 35-39 50-59 47-55 
4 laag gemiddeld 40-45 60-68 56-64 
5 gemiddeld 46-54 69-77 65-73 
6 hoog gemiddeld 55-63 78-85 74-81 
7 tamelijk hoog 64-71 86-91 82-88 
8 hoog 72-80 92-95 89-94 
9 zeer hoog >80 >95 >94 
 n = 153 2260 1390 
 4 ltrs 250 msec* 72 (24) 83 (20) 83 (19) 
 4 ltrs 200 msec 63 (25) 82 (21) 77 (22) 
 5 ltrs 200 msec 52 (20) 72 (21) 69 (20) 
 6 ltrs 200 msec 62 (21) 63 (22) 60 (22) 
 norm 6-ltr-wrd** <49 <49 <41 
 Werktijd*** 4 min 4 min 4 min 

*gemiddelden met tussen haakjes de standaarddeviaties 
** onder stanine 4 
***gemiddelde + 1 standaarddeviatie 
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Normtabellen voor Flitskeuze woorden A  (vervolg) 

  vmbo-kbl1 
mbo1  
mbo2-1 

vmbo-kbl3 
mbo4-1 

gym1 

1 zeer laag <30 <44 <51 
2 laag 30-39 44-52 51-56 
3 tamelijk laag 40-49 53-61 57-68 
4 laag gemiddeld 50-58 62-69 69-75 
5 gemiddeld 59-69 70-78 76-83 
6 hoog gemiddeld 70-78 79-85 84-89 
7 tamelijk hoog 79-85 86-91 90-93 
8 hoog 86-92 92-96 94-97 
9 zeer hoog >92 >96 >97 
 n = 2536 3023 175 
 4 ltrs 250 msec* 78 (23) 85 (18) 91 (13) 
 4 ltrs 200 msec 75 (24) 82 (19) 86 (18) 
 5 ltrs 200 msec 63 (22) 73 (19) 78 (17) 
 6 ltrs 200 msec 62 (22) 61 (22) 62 (22) 
 norm 6-ltr-wrd** <44 <41 <48 
 Werktijd*** 5 min 4 min 4 min 

*gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
** onder stanine 4 
***gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Flitskeuze woorden A 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=9531) zijn als volgt: de gemiddelde score is 69%, standaarddeviatie 17, minimumscore 6%, 
maximumscore 100%, skewness -0,485 (,025), kurtosis -208 (,050). Er is geen verschil tussen jongens 
en meisjes en ook niet tussen allochtone en autochtone leerlingen. Maar zoals verwacht scoren 
dyslectische leerlingen (n = 166) slechter dan niet-dyslectische leerlingen (n = 1732): 57 (17) tegen-
over 69 (17) procent36. Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie 
bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Flitskeuze woorden A is .80 (N=10006, N of items = 30). 

 

                                                             

36 df 1896, t -8,823, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 
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Normering Flitskeuze woorden B 
Flitskeuze woorden A en B zijn paralleltoetsen. Ze werken precies hetzelfde, 
de structuur van de woorden of reeksen is hetzelfde, maar de woorden of 
reeksen zelf zijn verschillend. B-toets komt alleen tevoorschijn kunnen komen 
als het protocol uitgeschakeld is. De resultaten komen dan ook nooit in een 
profiel terecht. B-toetsen zijn alleen bedoeld zijn het uitzonderlijke geval dat 
er bij het afnemen van de A-toets iets verkeerd is gegaan. In de B-toets is 
dezelfde normering gebruikt als in de A-toets. 

Flitstypen pseudowoorden 
Doel: onderzoeken van de vaardigheid in decoderen en coderen op sub-

lexicaal niveau, concentratievermogen en geheugenspan bij taalverwer-
king. 

Doelgroep: leerlingen van brugklas hoog en mbo. 

Indicatie: nieuwe leerlingen die gescreend worden op dyslectische problema-
tiek. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Bij Flitstypen pseudowoorden gaat het om vaardigheden die ook bij gewoon 
spellen gebruikt worden, alleen nu met niet-bestaande (pseudo)woorden. De 
leerling klikt op de knop midden op het scherm en meteen daarna verschijnt 
bovenin het scherm het geflitste woord. Hij moet na de flits, die in het begin 
250 msec en aan het eind 200 msec duurt, het woord foutloos proberen in te 
typen. Aan het begin van de test bestaan de woorden uit vier letters, aan het 
eind uit zes. Ook wat dit betreft wordt de verzwaring dus opgevoerd. Na de 
flits komt er een soort raster over het woord, om het als het ware van het 
netvlies te 'wissen'.  

Bij Flitstypen pseudowoorden moet de leerling allereerst proberen waar te 
nemen wat er geflitst wordt, vervolgens moet hij wat hij gezien heeft, niet 
alleen vasthouden in zijn werkgeheugen, maar daarna ook weergeven met 
behulp van het testenbord. Dat gaat goed als hij in staat is letters te verklan-
ken en klanken weer om te zetten in letters, óf als hij in staat is het hele 
woordbeeld goed in zijn kortetermijngeheugen vast te houden. Dat zijn voor 
het spellen de belangrijkste strategieën (Kleijnen, 1998-b). De aanname is dat 
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dyslectische leerlingen dit niet goed kunnen: zij kunnen het woord in de korte 
flitstijd niet goed waarnemen, zij kunnen het niet lang genoeg vasthouden in 
hun werkgeheugen, óf zij kunnen de volgorde van de letters of klanken niet 
vasthouden in hun werkgeheugen. Men neemt aan dat de genoemde proble-
men indicaties zijn van de stoornis die dyslexie heet (Reitsma, 1998). In het 
lopende NWO-onderzoek (Baker, 1996) worden al deze aspecten onderzocht 
(zie ook: Achtergronden Flitstoetsen, p. 97). 

Instructie 
Zie blz. 82. 

Normering Flitstypen pseudowoorden A 
Gegevens van Flitstypen pseudowoorden A per opleidingsniveau 

Opleiding code gem n stdev min max 

vmbo-bbl-klas 1 300 32 423 20 0 90 

vmbo-bbl-klas 2 302 52 483 25 0 100 

vmbo-bbl-klas 3 304 48 184 20 3 88 

vmbo-kbl-klas 1 310 40 319 21 0 96 

vmbo-kbl-klas 2 312 35 50 21 2 72 

vmbo-kbl-klas 3 314 55 178 22 0 96 

vmbo-tl-klas 1 330 41 856 22 0 100 

vmbo-tl-klas 3 334 56 25 22 17 92 

havo-klas 1 350 48 1734 21 0 100 

havo-klas 3 354 47 100 22 3 96 

vwo-klas 1 360 57 310 20 7 100 

gym-klas 1 370 63 122 19 10 97 

mbo1 400 53 161 32 0 100 

mbo2-klas 1 402 44 1848 24 0 100 

mbo3-klas 1 406 53 1349 23 0 100 

mbo4-klas 1 410 53 2842 24 0 100 

hbo-klas 2 452 55 20 21 23 100 

Opleidingniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil op 0.1-
niveau tussen bestond. Zo ontstonden de volgende normgroepen:  
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300), vmbo-kbl1 (310) 
Normgroep 2 vmbo-bbl2 (302), vmbo-kbl3 (314), vmbo-tl3 (334), mbo1 
(400), mbo3-1 (406), mbo4-1 (410), hbo2 (452) 
Normgroep 3 vmbo-bbl3 (304), havo1 (350), havo3 (354), mbo2-1 (402) 
Normgroep 4 vmbo-kbl1 (310), vmbo-tl-1 (330) 
Normgroep 5 vwo1 (360) 
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Normgroep 6 gym1 (370) 
 
 

Normtabellen voor Flitstypen pseudowoorden A 

  vmbo-bbl1 
vmbo-kbl2 

vmbo-bbl2 
vmbo-kbl3 
vmbo-tl3 
mbo1 
mbo3-1 
mbo4-1 
hbo2  

vmbo-bbl3 
havo1 
havo3  
mbo2-1 

1 zeer laag <3 <11 <8 
2 laag 3-6 11-19 8-16 
3 tamelijk laag 7-13 20-32 17-26 
4 laag gemiddeld 14-22 33-46 27-39 
5 gemiddeld 23-35 47-60 40-51 
6 hoog gemiddeld 36-47 61-73 52-63 
7 tamelijk hoog 48-58 74-83 64-75 
8 hoog 59-67 84-91 76-85 
9 zeer hoog >67 >91 >85 
 n = 473 5098 3866 
 4 ltrs 250 msec* 61 (25) 86 (27) 79 (22) 
 4 ltrs 200 msec 54 (28) 73 (30) 67 (25) 
 5 ltrs 200 msec 35 (26) 57 (34) 50 (28) 
 6 ltrs 200 msec 17 (19) 35 (34) 28 (25) 
 norm 6-ltr-wrd** <1 <10 <9 
 Werktijd*** 5 min 5 min 5 min 

* gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
** onder stanine 4 
***gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
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Normtabellen voor Flitstypen pseudowoorden A - vervolg 

  vmbo-kbl1 
vmbo-tl-1 

vwo1 gym1 

1 zeer laag <7 <21 <23 
2 laag 7-13 21-28 23-40 
3 tamelijk laag 14-21 29-42 41-49 
4 laag gemiddeld 22-32 43-51 50-59 
5 gemiddeld 33-44 52-62 60-68 
6 hoog gemiddeld 45-57 63-72 69-77 
7 tamelijk hoog 58-70 73-81 78-87 
8 hoog 71-80 82-91 88-93 
9 zeer hoog >80 >91 >93 
 n = 1175 310 122 
 4 ltrs 250 msec* 74 (24) 83 (18) 88 (15) 
 4 ltrs 200 msec 63 (26) 75 (21) 76 (20) 
 5 ltrs 200 msec 46 (27) 62 (24) 68 (22) 
 6 ltrs 200 msec 24 (23) 39 (26) 44 (26) 
 norm 6-ltr-wrd** <6 <19 <21 
 Werktijd*** 5 min 4 min 4 min 

* gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
** onder stanine 4 
***gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Flitstypen pseudowoorden A 

De Descriptieve gegevens op basis van de scores (percentages goede antwoorden) van leerlingen (N 
=11044) zijn als volgt: gemiddelde score 49%, standaarddeviatie 24%, minimumscore 0%, maxi-
mumscore 100%, skewness ,026 (,023), kurtosis –,838 (,047). Er is geen verschil tussen jongens en 
meisjes en ook niet tussen allochtone en autochtone leerlingen. Maar zoals verwacht scoren dyslecti-
sche leerlingen (n = 236) slechter dan niet-dyslectische leerlingen (n = 2993): 29 (21) tegenover 48 
(23) procent37. Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Flitstypen pseudowoorden A is .90 (N=8107, N of items 
= 30). 

 

  

                                                             

37 df 3227, t -11,826, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,9.  De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 
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Normering Flitstypen pseudowoorden B 
Flitstypen pseudowoorden A en B zijn paralleltoetsen. Ze werken precies 
hetzelfde, de structuur van de woorden of reeksen is hetzelfde, maar de woor-
den of reeksen zelf zijn verschillend. B-toets komt alleen tevoorschijn kunnen 
komen als het protocol uitgeschakeld is. De resultaten komen dan ook nooit in 
een profiel terecht. B-toetsen zijn alleen bedoeld zijn voor het uitzonderlijke 
geval dat er bij het afnemen van de A-toets iets verkeerd is gegaan. In de B-
toets is dezelfde normering gebruikt als in de A-toets. 

Omgekeerd Flitstypen 
Doel: onderzoeken van de vaardigheid in decoderen en coderen op sub-

lexicaal niveau, concentratievermogen en geheugenspan bij taalverwer-
king. 

Doelgroep: leerlingen van brugklas hoog en mbo 3/4. 

Indicatie: nieuwe leerlingen die gescreend worden op dyslectische problema-
tiek. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test Omgekeerd Flitstypen heeft net als Flitskeuze woorden en Flitstypen 
pseudowoorden correspondenties met de spellingtaak, maar de test vereist 
meer behendigheid in het vasthouden van en manipuleren met lettervolgorde. 
De leerling klikt op de knop midden op het scherm en meteen daarna ver-
schijnt links bovenin het scherm het geflitste pseudo-woord. Hij moet na de 
flits, die in het begin 200 msec en aan het eind 150 msec duurt, in zijn hoofd 
het woord omkeren en vervolgens de letters achterstevoren intypen. Aan het 
begin van de test bestaan de pseudo-woorden uit drie letters; aan het eind uit 
vijf letters. Er wordt daarbij bovendien een groter beroep gedaan op het 
werkgeheugen.  
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Normering Omgekeerd Flitstypen pseudowoorden A 
Overzicht dataverzameling: 

Omgekeerd Flitstypen pseudowoorden A 

opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 2 302 48 17 29 9 94 
havo-klas 1 350 41 31 23 10 97 
vwo-klas 1 360 48 18 25 7 86 
gym-klas 1 370 56 49 22 7 94 
mbo1 400 42 236 27 0 100 
mbo3-1 406 71 158 25 7 100 

 

Normtabel voor Omgekeerd Flitstypen A 

  vmbo-bbl2 
havo1 
vwo1 
gym1 
mbo-1 
mbo3-1 

1 zeer laag <4 
2 laag 4-12 
3 tamelijk laag 13-25 
4 laag gemiddeld 26-43 
5 gemiddeld 44-64 
6 hoog gemiddeld 65-80 
7 tamelijk hoog 81-89 
8 hoog 90-94 
9 zeer hoog >94 
 3 ltrs – 200 msec** 77 (28) 
 4 ltrs – 200 msec 61 (32) 
 4 ltrs – 150 msec 55 (31) 
 5 ltrs – 150 msec 44 (33) 
 n = 509 
 werktijd** 10 min 

* gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
**gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens  Omgekeerd flitstypen  A (07) 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=509) zijn als volgt: de gemiddelde score is 53%, standaarddeviatie 29%, minimumscore 0%, 
maximumscore 100%, skewness -,162 (,108), kurtosis -1,163 (,216). Meisjes (n=286) presteren beter 
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op de test dan jongens (n=223): 57% versus 47%38.  Allochtone leerlingen (n=131 ) hebben aanzien-
lijk meer problemen met de test dan autochtone leerlingen (n= 162):  42% versus 69%39. Zoals 
verwacht scoren dyslectische leerlingen (n = 13) aanzienlijk slechter dan niet-dyslectische leerlingen 
(n = 142): 45%  tegenover 72%40. Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelij-
ke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid van Omgekeerd Flitstypen A is .92 (Cronbach’s Alpha) (N = 509, N of items = 30) 

Normering Omgekeerd Flitstypen pseudowoorden B 
Paralleltoetsen zijn aangeduid met A en B. De twee toetsen werken precies 
hetzelfde, de structuur van de woorden of reeksen is hetzelfde, maar de woor-
den of reeksen zelf zijn verschillend. B-toetsen komen alleen tevoorschijn 
kunnen komen als het protocol uitgeschakeld is. De resultaten komen dan ook 
nooit in een profiel terecht. B-toetsen zijn alleen bedoeld zijn voor het uitzon-
derlijke geval dat er bij het afnemen van de A-toets iets verkeerd is gegaan. In 
de B-toetsen is dezelfde norming gebruikt als in de A-toetsen. 

Instructie 
Zie blz. 82. 

Flitskeuze cijfers 
Doel: onderzoeken van concentratievermogen en geheugenspan. 

Doelgroep: leerlingen van vo en mbo. 

Indicatie: nieuwe leerlingen die gescreend worden op dyslectische problema-
tiek. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test Flitskeuze cijfers is vergelijkbaar met de Flitskeuze woorden. Er wor-
den bij deze test echter geen woorden, maar combinaties van vier, vijf of zes 
cijfers gebruikt. Daarmee worden dus mogelijke problemen met het herken-
nen en vasthouden van onbekende lettercombinaties niet meegewogen. De 

                                                             

38 df 494,446, t -4,160, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7 

39 df 8,695, t 291, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 1,0 

40 df 153, t -3,841, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,9 
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test heeft een tijdslimiet. Leerlingen die moeite hebben met het waarnemen, 
identificeren en vasthouden van deze reeksen maken ófwel veel fouten, ófwel 
ze doen er te lang over de juiste reeks te herkennen. In beide gevallen wordt 
het eindresultaat lager, hetgeen een indicatie is voor problemen met de ge-
heugenspan, met de concentratie of met het vermogen nauwkeurig te werken. 
Het is mogelijk dat leerlingen géén problemen hebben met het onthouden van 
cijferreeksen, maar wel met het onthouden van woordbeelden. Een aanwijzing 
daarvoor vormt het ontbreken van een contrast in de prestaties van dyslecti-
sche en niet-dyslectische leerlingen bij deze test. Nu was het aantal dyslecti-
sche leerlingen dat deze test maakte erg klein (n = 12), dus het is lastig om 
vergaande conclusies te trekken. Als deze trend zich doorzet bij grotere aan-
tallen testdeelnemers, dan betekent dit dat de  toets geen extra indicatie kan 
geven voor dyslexie, wél voor problemen met de geheugenspan als het gaat 
om niet-talige elementen (cijfers). Een contrast tussen Flitskeuze cijfers (vol-
doende score) en bijvoorbeeld Flitstypen pseudowoorden of Omgekeerd 
flitstypen (onvoldoende of slechte score), kan dan een extra indicatie zijn voor 
specifiek dyslectische problematiek. 

De test begint met drie oefenopgaven die nog niet meetellen. Vervolgens heeft 
de leerling 3 minuten de tijd. Daarna stopt de test. Er kunnen maximaal 30 
opgaven meegeteld worden (zie ook: Achtergronden Flitstesten op bladzijde 
97) 

Normering Flitskeuze cijfers A 
Resultaten Flitskeuze cijfers A per opleidingsniveau 

opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 2 302 39 28 20 5 81 
vmbo-tl-klas 1 330 38 16 20 13 72 
havo-klas 1 350 42 26 18 8 78 
vwo-klas 1 360 47 26 14 20 79 
gym-klas 1 370 50 66 17 8 86 
mbo1 400 44 299 21 0 100 
mbo3-1 406 48 181 19 10 93 

 

Er waren geen significante verschillen op 0.1-niveau tussen de opleidingen. De 
data zijn dus samengevoegd tot één normgroep. 
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Normtabel voor Flitskeuze cijfers A 

  vmbo-bbl2 
vmbo-tl-1 
havo1 
vwo1 
gym1 
mbo-1 
mbo3-1 

1 zeer laag <13 
2 laag 13-21 
3 tamelijk laag 22-30 
4 laag gemiddeld 31-37 
5 gemiddeld 38-48 
6 hoog gemiddeld 49-60 
7 tamelijk hoog 61-71 
8 hoog 72-80 
9 zeer hoog >80 
 4 letters 200 msec* 65 (26) 
 5 cijfers 400 msec 48 (24) 
 6 cijfers 600 msec 43 (97) 
 n = 642 
 werktijd** 5 min 

* gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
**gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens  Flitskeuze cijfers A (05) 

De Descriptieve gegevens op basis van de scores (percentages goede antwoorden) van leerlingen (N 
=642) zijn als volgt: gemiddelde score 45%, standaarddeviatie 20%, minimumscore 0%, maximum-
score 100%, skewness ,324 (,096), kurtosis –,411(,193). Er is geen verschil tussen jongens en meisjes. 
Allochtone leerlingen (n = 168) presteren iets minder goed op de test dan autochtone leerlingen( 
n=193): 43% versus 48%41. Dyslectische leerlingen (n=12) presteren niet significant slechter dan 
leerlingen van wie expliciet is aangegeven dat ze niet dyslectisch zijn(n=165). Niet van alle deelne-
mers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Flitskeuze cijfers A is .75 (N=642, N of items = 30). 

 

                                                             

41 df  359, t 2,456, p ,015, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 
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Normering Flitskeuze cijfers B 
Paralleltoetsen zijn aangeduid met A en B. De twee toetsen werken precies 
hetzelfde, de structuur van de woorden of reeksen is hetzelfde, maar de woor-
den of reeksen zelf zijn verschillend. B-toetsen komen alleen tevoorschijn 
kunnen komen als het protocol uitgeschakeld is. De resultaten komen dan ook 
nooit in een profiel terecht. B-toetsen zijn alleen bedoeld zijn voor het uitzon-
derlijke geval dat er bij het afnemen van de A-toets iets verkeerd is gegaan. In 
de B-toetsen is dezelfde norming gebruikt als in de A-toetsen. 

Theoretische achtergronden 
Flitstoetsen worden gebruikt om informatie te verstrekkenbij de onderkennende en verklarende 
diagnose van dyslexie, door de Stichting Dyslexie Nederland omschreven als ‘een stoornis die geken-
merkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het adequaat en/of vlot toepassen 
van lezen en/of spellen op woordniveau’ (SDN, 2008).  Dyslexie wordt opgevat als een specifieke 
taalstoornis die belemmerend werkt in alle situaties en bij alle taken waarin accuratesse en leessnel-
heid van belang zijn.  

In de onderkennende diagnose wordt op basis van een aantal objectief waarneembare kenmerken 
vastgesteld of het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of van het spellen significant 
onder het niveau ligt dat van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd mag 
worden.  

In de verklarende diagnose wordt naar de oorzaak gezocht van de problemen met lezen en spellen. 
De onderkende stoornis wordt in verband gebracht met specifieke dysfuncties in de onderliggende 
processen van lezen en spellen en met de taalverwerking als zodanig. Hieronder worden de belang-
rijkste cognitieve problemen beschreven die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dyslexie. 

Er is groot wetenschappelijk draagvlak voor de opvatting dat zwakte in het vermogen om tekens te 
verklanken sterk gerelateerd is aan dyslexie. In hun overzicht van 40 jaar wetenschappelijk onder-
zoek vatten Vellutino, Fletcher, Snowling en Scanlon (2004) dit samen onder de noemer ‘tekort in het 
fonologisch coderen’. Dit fonologisch coderen is essentieel voor het koppelen van klanken aan tekens 
bij het lezen en voor het koppelen van tekens aan klanken bij het spellen.  

Dyslexie wordt het meest gekenmerkt door problemen met fonologisch recoderen, het omzetten van 
geschreven vormen in klankvormen. Deze basisvaardigheid wordt gebruikt bij alle vormen van lezen, 
maar het proces is complexer bij het lezen van onbekende woorden dan bij het lezen van bekende 
woorden. Woorden die vaker gelezen zijn kunnen immers in hun geheel herkend en gekoppeld 
worden aan de complete klankvorm. Dit wordt lexicale koppeling genoemd. Bij woorden die nog niet 
eerder gezien zijn worden echter in eerste instantie kleinere eenheden verwerkt, op het niveau van 
lettergreep, lettercluster of afzonderlijke letters. Ook een combinatie van deze niveaus is mogelijk. 
Deze koppeling op het niveau van kleinere eenheden wordt sublexicale koppeling genoemd. Het 
onderzoek naar fonologisch recoderen richt zich vooral op het vermogen om sublexicale koppelingen 
te maken. Dit bepaalt hoe snel lezers onbekende woorden kunnen ontcijferen. Om er zeker van te zijn 
dat de geschreven vorm én de klank van de woorden die gelezen moeten worden inderdaad onbekend 
zijn, wordt bij fonologisch recoderen gebruikgemaakt van pseudowoorden. Deze zijn opgebouwd 
volgens de regels van het Nederlandse schriftsysteem en bevatten ook letterclusters en soms letter-
grepen die in bestaande woorden voorkomen. Bij dyslectici is het contrast tussen het lezen van 
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bekende en onbekende woorden veel groter dan bij ‘normale’ lezers (Yap & Van der Leij, 1993), ook 
op oudere leeftijd.  

Voor de verklaring van het verschijnsel dat dyslectici traag zijn in het koppelen van woorden en alle 
eenheden daaronder aan de bijgehorende klankvorm, is een specifiek automatiseringstekort geop-
perd (‘automatic decoding deficit’; Yap & Van der Leij, 1993). Het uitvoeren van geautomatiseerde 
vaardigheden gaat snel, kost nauwelijks of geen aandacht en kan niet worden onderdrukt. Een 
geautomatiseerde lezer kan dus niet voorkomen dat hij leest, terwijl een niet geautomatiseerde lezer 
juist moeite moet doen om te lezen. Dit gebrek aan automatisering bij dyslectici geldt specifiek voor 
het koppelen van schriftsymbolen aan klanken en andersom, dus voor lezen en spellen. Het probleem 
manifesteert zich gewoonlijk niet bij andere te automatiseren vaardigheden zoals hoofdrekenen, al 
zijn er dyslectici die ook daar moeite mee hebben. Zo’n specifiek automatiseringstekort in decoderen 
hoeft geen groot probleem te zijn zolang de persoon in kwestie maar tijd genoeg heeft om aandacht 
aan de taak te besteden en de ruimte krijgt om fouten te verbeteren. Helaas is dat in hogere opleidin-
gen en talige beroepen vaak niet het geval.  

De manier om te achterhalen of sprake is van een specifiek automatiseringstekort is het opvoeren 
van de moeilijkheidsgraad van de leestaak. Dyslectici blijken dan inderdaad grote moeite te hebben 
met complexer wordende aanbiedings- en antwoordcondities, als dus een groter beroep wordt 
gedaan op automatismen, terwijl een volleerde lezer nauwelijks moeite heeft met taakverzwaring 
(Van der Leij, 2003). In het bijzonder het terugvallen op fonologisch recoderen wanneer er een 
onbekend woord in een tekst staat is lastig voor dyslectici. Onbekende woorden (dus ook pseudo-
woorden) zijn voor dyslectici verhoudingsgewijs veel moeilijker dan bekende woorden. De complexi-
teit kan echter ook op een andere manier worden opgevoerd. Langere woorden zijn bijvoorbeeld 
moeilijker dan korte. Opnieuw hebben dyslectici relatief veel last van dit woordlengte-effect (Marinus 
& De Jong, submitted; Martens & De Jong, 2008). Een derde bemoeilijkende conditie is het laten 
produceren van woorden (spellen). Dat is moeilijker dan het herkennen (lezen). Tot slot is in termen 
van automatisering (snelheid en accuratesse) een zeer krachtige bemoeilijkende conditie het geflitst 
aanbieden van items, waardoor testpersonen genoodzaakt zijn informatie snel te verwerken. Bij 
normale lezers is 200 msec voldoende voor het identificeren van woorden, bij dyslectici vaak niet 
(o.a., Simos et al., 2007). Het automatiseringstekort van dyslectici blijkt echter het sterkst wanneer 
een korte aanbiedingstijd (het geflitst aanbieden) wordt gecombineerd met een andere bemoeilij-
kende conditie, namelijk het gebruik van onbekende (pseudo)woorden (Yap & Van der Leij, 1993).  

De Flitstoetsen van Muiswerk 
De Flitstoetsen van Muiswerk maken gebruik van het principe van flitsen en passen ook andere 
bemoeilijkende condities toe in de items van de subtesten ‘Flitslezen’ en ‘Flitstypen’. Het gaat dan om 
onbekende versus bestaande woorden, kortere versus langere woorden, herkennen versus produce-
ren, typen in gewone of in omgekeerde volgorde. Om een eventueel contrast te kunnen signaleren 
tussen het verwerken van talige en cijfermatige informatie, is ook een test toegevoegd waarin 
cijferreeksen geflitst en onthouden moeten worden. 

Volgens Van der Leij (1998) doen testen meer een beroep op sublexicaal coderen (ontcijferen van 
losse woorden en woorddelen) naarmate ze minder gelegenheid geven tot het gebruik van begrip-
scompensatie en van woordspecifieke kennis. Dus het lezen van losse woorden (Brus-testen) is 
moeilijker dan het lezen van woorden in zinnen (AVI-testen). Nóg moeilijker is het lezen van pseudo-
woorden. Dat zijn niet-bestaande woorden, die wel volgens de regels van het Nederlands zijn opge-
bouwd, bijvoorbeeld: ket, stoek. Het lezen van pseudo-woorden dwingt tot nauwkeurig decoderen 
omdat er geen directe woordherkenning mogelijk is.  De laatste 15-20 jaar is duidelijk geworden dat 
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dyslectici grote moeite hebben met het lezen, nazeggen en onthouden van pseudo-woorden (o.a. 
Rack, Snowling, Olson, 1992; Van IJzendoorn en Bus, 1994). Pseudo-woorden zijn daardoor een 
belangrijk hulpmiddel geworden bij de diagnostiek van dyslexie. Je ziet vaak dat dyslectici na ver-
schillende pogingen nog niet tot een goede synthese kunnen komen bij het lezen van pseudowoorden. 
Recent onderzoek van Braams (2002-1) bevestigt dat het laten lezen van pseudowoorden sterke 
aanwijzingen kan opleveren voor problemen van dyslectische aard. Terwijl het lezen van bestaande 
Nederlandse woorden gedurende de basisschool meestal langzamerhand verbetert, gebeurt dat bij 
pseudo-woorden niet en wordt er door dyslectische leerlingen (zelfs in de hoogste groepen) bij het 
lezen van pseudo-woorden meestal geen niveau van voldoende beheersing bereikt. 

Het ontstaan van de Flitstoetsen 
Dat bij dyslexie niet alleen sprake is van een decoderingsprobleem, maar ook van een automatise-
ringsprobleem, maakte Van der Leij (1995-2) aannemelijk met de zgn. COTAL-test, een computerge-
stuurde test waarin woorden op verschillende manieren werden gepresenteerd en waar de leerling 
vervolgens op verschillende manieren op moest reageren (hardop lezen; matchen van een visueel met 
een auditief woord; etc.) De vorm ‘visueel typen’ bleek de moeilijkste vorm te zijn. Een snelle en 
accurate automatische verwerking van gegevens is bij normale lezers en spellers onafhankelijk van 
verzwaarde aanbiedings- of antwoordcondities. Dyslectici hebben echter met deze verzwaarde 
condities altijd relatief grote moeite. De verzwaarde condities bestonden bij de COTAL-test uit het 
verkorten van de flitstijd (de tijd dat het woord op het scherm te zien was) en door de woordstructuur 
moeilijker te maken. Helaas is de Cotal-test nooit op de markt gebracht. 

De elektronische flitswoordentesten die wij in eerste instantie in Muiswerk maakten, zijn min of meer 
gebaseerd op enkele onderdelen van de COTAL-test. De samenstelling van de pseudo-woorden is 
echter verbeterd. Moderne leestheorieën gaan er namelijk van uit dat in het mentale lexicon niet 
alleen hele woorden, maar ook woorddelen en lettercombinaties zijn opgeslagen die bij het lezen ook 
weer rechtstreeks opgeroepen kunnen worden (Harley, 1995). Waar dat bij het lezen van pseudo-
woorden gebeurt, wordt de decodeervaardigheid niet aangesproken, terwijl we díe juist willen 
onderzoeken. Om de kans daartoe zo klein mogelijk te maken, zouden pseudo-woorden dus moeten 
bestaan uit laagfrequente lettercombinaties. Voor informatie over de frequentie van lettercombina-
ties raadpleegden wij daarom de CELEX database42 en op basis van die kennis ontstonden pseudo-
woorden met laagfrequente lettercombinaties, als flum, urmic en odivot.  

Flitstoetsen bij allochtone deelnemers 
Tot nu toe zijn er vrijwel geen middelen om vast te stellen of allochtone leerlingen dyslectisch zijn. 
Omdat het bij de Flitswoordentest om pseudo-woorden of cijfers gaat, zou de allochtone testpersoon 
hier níet, zoals bij een spellingtest, in het nadeel zijn. De flitswoordentesten zijn immers taalonafhan-
kelijk. Dat blijkt uit het onderzoek van Schijf (1999) en ook uit het ontbreken van een contrast tussen 
de prestaties van allochtone en autochtone leerlingen bij Flitstypen woorden en Flitstypen pseudo-
woorden (zie schema op p. 11). 

Verband tussen Flitstypen pseudowoorden en Spelling 
Als een autochtone mbo-leerling bij de elektronische spellingtest extreem veel fouten maakt, dan is 
dit een eerste aanwijzing dat deze leerling mogelijk dyslectisch is. De uitkomsten van het flitstypen 

                                                             

42 Centre for Lexical Information, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen 
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zijn interessant. Het onderzoek leverde op dat leerlingen met een geringe spellingvaardigheid 
meestal ook slecht scoren bij het flitstypen. Zo’n lage score is dan een extra argument om deze 
leerlingen ‘mogelijk dyslectisch’ te noemen.  

Zoals verwacht haalden bij het onderzoek naar signalen van dyslexie in het mbo (Schijf, 1999) slechte 
spellers bij de flitstypentest een lage score. Uit de grafiek blijkt dat het flitstypen van deze slechte 
spellers pas echt misgaat bij zesletterwoorden en 100 msec. Zij halen daar een gewogen score van 
niet meer dan 27%, terwijl bij vijfletterwoorden de score nog 51% is. NB: inmiddels heeft de test vier 
categorieën woorden in plaats van drie. 

Gemiddelde scores van goede, middelmatige en slechte spellers bij onderdelen van Flitstypen (n = 129). 

Gemiddelde percentages per opleiding43  

Opleiding n Gem. perc. 

vmbo bbl klas 1 569 62 (17) 

vmbo kbl klas 1 462 66 (16) 

vmbo gl klas 1 126 66 (17) 

vmbo tl klas 1 576 67 (16) 

havo klas 1 1051 73 (14) 

vwo klas 1 475 79 (14) 

gymnasium klas 1 328 80 (13) 

mbo niv1 117 65 (21) 

                                                             

43 Tussen haakjes de standaarddeviatie. 
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mbo niv2 klas 1 656 68 (17) 

mbo niv 3 klas 1 573 76 (14) 

mbo niv4 klas 1 376 79 (14) 

Total 5309 71 (16) 

 

Betrouwbaarheid 

Cronbach’s Alpha van Flitskeuze A is .78 

Descriptieve gegevens Flitstypen A 

De Descriptieve gegevens op basis van de scores (percentages) van leerlingen (N =3374) - na verwij-
dering van outliers per opleidingsniveau zijn als volgt: gemiddelde score 55%, standaarddeviatie 
24%, minimumscore 0%, maximumscore 100%, skewness –0,230 (0,042), kurtosis –0,749 (0,083). Er 
is geen verschil tussen jongens en meisjes. Tussen allochtone en autochtone leerlingen bestaat geen 
verschil. Zoals verwacht scoren dyslectische leerlingen (n = 729) wel slechter bij Flitstypen A dan niet-
dyslectische leerlingen (n = 2040): 49 (23) tegenover 58 (23) procent44. Niet van alle deelnemers 
echter zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend. 

                                                             

44 df 2767, t -8,227, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) -0,4 
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Gemiddelde percentages per opleiding 

Opleiding n Gem. perc. 

vmbo bbl klas 1 373 46 (24) 

vmbo kbl klas 1 280 49 (23) 

vmbo gl klas 1 88 51 (25) 

vmbo tl klas 1 214 58 (21) 

havo klas 1 388 61 (22) 

vwo klas 1 524 60 (22) 

gymnasium klas 1 219 64 (21) 

mbo niv1 105 43 (25) 

mbo niv2 klas 1 400 45 (24) 

mbo niv 3 klas 1 414 57 (23) 

mbo niv4 klas 1 369 63 (21) 

Totaal 3374 55 (24) 

 

Betrouwbaarheid 

Cronbach’s Alpha van Flitstypen A is .91 

Verband met spelling 

Als een autochtone mbo-leerling bij de elektronische spellingtest extreem veel fouten maakt, dan is 
dit een eerste aanwijzing dat deze leerling mogelijk dyslectisch is. De uitkomsten van het flitstypen 
zijn interessant. Het onderzoek leverde op dat leerlingen met een geringe spellingvaardigheid 
meestal ook slecht scoren bij het flitstypen. Zo’n lage score is dan een extra argument om deze 
leerlingen ‘mogelijk dyslectisch’ te noemen.  

Zoals verwacht haalden bij het onderzoek naar signalen van dyslexie in het mbo (Schijf, 1999) slechte 
spellers bij de flitstypentest een lage score. Uit de grafiek blijkt dat het flitstypen van deze slechte 
spellers pas echt misgaat bij zesletterwoorden en 100 msec. Zij halen daar een gewogen score van 
niet meer dan 27%, terwijl bij vijfletterwoorden de score nog 51% is. NB: inmiddels heeft de test vier 
categorieën woorden in plaats van drie. 
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Gemiddelde scores van goede, middelmatige en slechte spellers bij onderdelen van Flitstypen (n = 129). 
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WOORdKENNISTEST 

Doel: onderzoeken van het woordkennisniveau van nieuwe leerlingen. 

Doelgroep: de test is geschikt voor onderbouw vo en voor mbo. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Het Testmateriaal Woordkennis is ontwikkeld in het mbo in de jaren 2000-
2002. Het bestaat uit een adaptieve test, die 100 vragen bevat, verdeeld over 
vijf woordkennisniveaus (1 t/m 5). Elk niveau bestaat uit 20 vragen. De leer-
ling begint altijd met de woordkennisvragen van het middelste niveau. Afhan-
kelijk van zijn prestaties, gaat hij na een aantal vragen een niveau omlaag of 
omhoog. Een niveau is 'gehaald' wanneer de leerling minstens 16 van de 20 
opdrachten goed maakt. Na 16 vragen goed in niveau 3 gaat de leerling dus 
naar niveau 4; heeft hij in niveau 3 echter vijf vragen fout, dan kan hij het 
niveau niet meer halen en stapt hij terug naar niveau 2, etcetera. Sommige 
leerlingen zullen sneller klaar zijn dan andere omdat hun niveau eerder duide-
lijk is. Het scoringssysteem houdt in dat bij 16 van 20 goed het niveau be-
heerst wordt (16 van 20 goed = beheersing van niveau). Voor meer gegevens 
over de achtergronden van de test, zie blz. 107. 

Instructie Woordkennistest 
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten en wijs hem eventueel op 

de volumeschakelaar.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. Vraag hem of het geluid 
goed te verstaan is. 

• Als de eerste vraag verschijnt, vertel hem dan dat hij eerst goed moet 
kijken en luisteren naar de zin en wijs hem op de knop waarmee het ge-
luid herhaald kan worden. 
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• De antwoorden hebben ook geluid. Dat komt tevoorschijn als hij er met 
de muisaanwijzer boven hangt. 

• De leerling moet kiezen welk woord het beste past op de open plaats in 
de zin. Er is namelijk vaak óók een woord bij dat wel een beetje goed is. 

• Eén keer klikken is voldoende. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

Normering Woordkennistest 
De output van de Woordkennistest bestaat uit een aanduiding van het behaal-
de woordkennisniveau. We hebben hiervoor alleen gekeken naar de prestaties 
van autochtone leerlingen, aangezien allochtone leerlingen vaak aanzienlijk 
slechter presteren (zie verderop). Het gemiddelde dat door leerlingen uit de 
populatie per opleidingsniveau gehaald is, geldt als grens waaronder het 
woordkennisniveau problematisch kan zijn voor het volgen van de opleiding.  

 n =  gemiddeld* problematisch 
vmbo-bbl-klas 1 801 2,3  (0,9) <2 
vmbo-bbl-klas 2 617 3,2 (1,2) <2 
vmbo-bbl-klas 3 337 2,5 (0,8) <2 
vmbo-kbl-klas 1 290 2,3 (0,8) <2 
vmbo-kbl-klas 3 285 2,8 (0,9) <3 
vmbo-tl-klas 1 964 2,9 (0,9) <3 
havo-klas 1 1810 3,3 (0,8) <3 
vwo-klas 1 488 3,6 (0,7) <3 
gym-klas 1 236 3,8 (0,7) <3 
mbo1 1083 2,8 (1,2) <2 
mbo2-klas 1 3842 3,2 (1,1) <3 
mbo2-klas 2 325 3,4 (1,0) <3 
mbo3-klas 1 3075 3,7 (1,0) <3 
mbo3-klas 2 211 3,7 (0,9) <3 
mbo4-klas 1 4069 3,7 (1,0) <3 

*tussen haakjes de standaarddeviaties 
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Descriptieve gegevens Woordkennistest 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (het behaalde woordkennisniveau) van leerlingen 
(N=18897) zijn als volgt: het gemiddelde niveau is 3,3, standaarddeviatie 1,1, minimumniveau 0, 
maximumniveau 5, skewness -,680 (,018), kurtosis ,427 (,036).  Meisjes (n=9153) presteren exact 
hetzelfde als jongens (n=9744). Zoals verwacht hebben allochtone leerlingen (n=949) hebben een 
aanzienlijk kleinere woordenschat dan autochtone leerlingen (n= 8495):  niveau 2,5 (stdev 1,2) 
versus niveau 3,3 (stdev 1,0)45. Zoals verwacht hebben dyslectische leerlingen (n = 290) geen kleinere 
woordenschat dan niet-dyslectische leerlingen (n = 3315). Niet van alle deelnemers echter zijn 
geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheden (Cronbach’s Alpha) zijn: 

-van de totale test  .75 (N = 18897, N of items = 99);  
-van Niveau 1  .92 (N = 18897, N of items = 20); 
-van Niveau 2 .94 (N = 18897, N of items = 20); 
-van Niveau 3 .60 (N = 18897, N of items = 20);  
-van Niveau 4 .83 (N = 18897, N of items = 20);  
-van Niveau 5 .72 (N = 18897, N of items = 20). 

 

Vervolgonderzoek en remediëring 
De woordkennistest maakt onderdeel uit van het protocol dat gevolgd kan 
worden voor het signaleren van taalproblemen (zie p. 20) De uitslag wordt 
vermeld in de testprofielen. Het Testmateriaal sluit aan bij Muiswerk Woord-
kennis 1-5; een woordkennisprogramma, met testen en meer dan 200 oefe-
ningen op eveneens vijf verschillende niveaus en voor leerlingen in brugklas 
laag en mbo 1 met een grote achterstand Woorden 1-3; een woordkennispro-
gramma met eveneens meer dan 200 oefeningen. Met een thuisversie van 
deze programma's kunnen ze ook thuis oefenen. Een zeer belangrijk pro-
gramma voor het leren van schoolwoorden is Muiswerk Schoolwoorden. Ook 
van dit programma bestaat naast de schoolversie een thuisversie. 

  

                                                             

45 df 1112,200, t -20,132, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7. De gebruikelijke interpretatie is dat alles 
boven 0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van 
belang (Cohen, 1988). 
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Achtergronden 
Het Testmateriaal Woordkennis bestaat uit een adaptieve woordkennistest, die 99 vragen bevat, 
verdeeld over vijf woordkennisniveaus (1 t/m 5). Elk niveau bestaat uit 20 vragen. Bij het kiezen en 
indelen van de woorden heeft de frequentie een rol gespeeld. De opgetelde frequenties volgens de 
CELEX database46 zijn: 
Niveau 1 – 361.911 
Niveau 2 – 97.165 
Niveau 3 – 89.866 
Niveau 4 – 85.343 
Niveau 5 – 81.849 

Een afnemend aantal woorden hoort bij de 3000 meest frequente woorden van het Nederlands 
(CELEX database): 
Niveau 1 – 18 
Niveau 2 – 16 
Niveau 3 – 15 
Niveau 4 – 13 
Niveau 5 – 7 

De moeilijkheid van de woorden loopt in niveaus vervolgens ook op doordat er in toenemende mate 
in de oplopende niveaus abstracte zelfstandige naamwoorden, functiewoorden (bijwoorden en 
voegwoorden) en uitdrukkingen zijn opgenomen.  

ZINSBOUWTEST 

Doel: uitvinden welke leerlingen problemen hebben met de zinsbouw van het 
Nederlands.  

Doelgroep: leerlingen in onderbouw vo en in het mbo. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De zinsbouwtest is ontwikkeld en toegepast in het kader van het doctoraalon-
derzoek van Schijf (1999). Inzicht in de grammaticaliteit en de structuur van 
zinnen is met name bij allochtone leerlingen, maar ook bij grote groepen 
autochtone leerlingen vaak slecht ontwikkeld. Om na te gaan of een groep wat 
dit onderdeel van het Nederlands betreft extra onderwijs zou moeten krijgen, 
is de zinsbouwtest te gebruiken. Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of 
bij dyslectici de competentie om te oordelen over de grammaticaliteit van 

                                                             

46 Centre for Lexical Information, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen 
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zinnen al dan niet in tact is. Onderzoek zou dat duidelijk moeten maken. Er is 
wel een zekere correlatie tussen de behaalde scores op de zinsbouwtest en het 
aantal fouten op de spellingtest (-.46). 

De test bestaat uit 40 zinnen, die als volgt zijn onderverdeeld: 

• correcte zinnen, met correcte samentrekkingen en beknopte bijzinnen; 
• foutieve volgorde: in de meeste gevallen staat de persoonsvorm op de 

verkeerde plaats; 
• foutief voornaamwoord: wederkerend, aanwijzend, persoonlijk, betrek-

kelijk; 

• foutief verbindingswoord; bijwoord en onderschikkend of nevenschik-
kend voegwoord; 

• foutieve congruentie: met name van een persoonsvorm met een woord-
groep die als onderwerp optreedt. 
 

De leerling krijgt een zin op zijn scherm en moet beoordelen of de zin goed is. 
Als dat zo is, klikt hij op 'de zin is goed'; als dat niet zo is, klikt hij in het gedeel-
te van de zin dat volgens hem niet goed is. Voor meer gegevens over de ach-
tergronden van de test, zie blz. 113. 

Instructie  
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten en wijs hem eventueel op 

de volumeschakelaar.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 
• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. 

• Als de eerste vraag verschijnt, vertel hem dat hij moet kijken welk zins-
deel NIET goed is en dat hij op dat zinsdeel moet klikken. Goed met de 
punt van het pijltje in de letters wijzen, anders ontstaan er onterechte 
fouten! 
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• Benadruk dat er ook GOEDE zinnen tussen zitten. In dat geval klikt de 
leerling op 'de zin is goed'.  

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

Output Zinsbouwtest 
In de output van de Zinsbouwtest ziet u de totaalscore en ook de score per 
deelgebied van de test. 
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Normering Zinsbouwtest 
Resultaten Zinsbouwtoets per opleidingsniveau 

vmbo-bbl-klas 2 302 47 474 15 3 90 
vmbo-kbl-klas 3 314 40 250 13 8 73 
vmbo-tl-klas 1 330 45 764 12 17 93 
vmbo-tl-klas 3 334 42 26 7 23 55 
havo-klas 1 350 51 1386 12 10 80 
havo-klas 3 354 63 92 12 25 90 
vwo-klas 1 360 54 396 12 18 80 
gym-klas 1 370 60 177 13 13 93 
mbo1 400 42 304 15 0 83 
mbo2-klas 1 402 46 3289 14 0 88 
mbo2-klas 2 404 46 302 15 10 90 
mbo3-klas 1 406 53 3000 13 5 98 
mbo3-klas 2 408 48 201 14 8 90 
mbo4-klas 1 410 53 3392 12 5 95 
mbo4-klas 2 412 46 58 13 15 73 
mbo4-klas 3 414 53 53 16 8 93 

 

Er waren data van vmbo-bbl1 en vmbo-kbl1, maar de resultaten van deze 
groepen  waren zo laag, dat er geen goede normering op te bouwen valt. Waar 
geen significante verschillen tussen overige opleidingen bestaan, zijn de resul-
taten samengenomen. Zo ontstonden negen normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl2  (302), vmbo-tl1 (330), mbo2-1 (402), mbo2-2 
(404), mbo4-2 (412) 
Normgroep 2: vmbo-kbl3 (314) 
Normgroep 3: vmbo-tl3 (334), mbo1 (400) 
Normgroep 4: havo1 (350), mbo4-3 (414) 
Normgroep 5: havo3 (354) 
Normgroep 6: vwo1 (360), mbo3-1 (406), mbo4-1 (410) 
Normgroep 7: gym1 (370) 
Normgroep 8: mbo3-2 (408) 
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Normtabellen Zinsbouwtest 
  vmbo-bbl2 

vmbo-tl1 
mbo2-1 
mbo2-2 
mbo4-2 

vmbo-kbl3* vmbo-tl3 
mbo1 

havo1 
mbo-4-3 

1 zeer laag <19 <18 <15 <25 
2 laag 19-25 18-22 15-22 25-35 
3 tamelijk laag 26-34 23-29 23-29 36-42 
4 laag gemiddeld 35-42 30-36 30-37 43-48 
5 gemiddeld 43-48 37-42 38-45 49-54 
6 hoog gemiddeld 49-54 43-47 46-52 55-59 
7 tamelijk hoog 55-61 48-53 53-59 60-63 
8 hoog 62-67 54-59 60-64 64-68 
9 zeer hoog >67 >59 >64 >68 

de
el

sc
or

es
 

correcte zin** 73 (22) 69 (23) 72 (25) 73 (21) 
volgorde 63 (24) 57 (22) 58 (26) 74 (19) 
voornaamwrd 25 (17) 22 (15) 24 (16) 28 (17) 
verbindingswrd 44 (27) 33 (22) 38 (27) 55 (23) 
congruentie 19 (14) 16 (12) 18 (15) 25 (14) 

 n = 5278 480 330 1439 
 werktijd*** 12 min 10 min 16 min 9 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar . 
** gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
***gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
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Normtabellen Zinsbouwtest (vervolg) 

  havo3* vwo-1 
mbo3-1 
mbo4-1 

gym1 mbo3-247 

1 zeer laag <42 <27 <26 <21 
2 laag 42-48 27-37 26-45 21-29 
3 tamelijk laag 49-55 38-44 46-53 30-37 
4 laag gemiddeld 56-61 45-50 54-57 38-44 
5 gemiddeld 62-66 51-56 58-63 45-51 
6 hoog gemiddeld 67-70 57-61 64-67 52-57 
7 tamelijk hoog 71-75 62-66 68-72 58-63 
8 hoog 76-80 67-72 73-79 64-72 
9 zeer hoog >80 >72 >79 >72 

de
el

sc
or

es
 

correcte zin** 82 (16) 77 (20) 75 (22) 73 (20) 
volgorde 86 (13) 74 (19) 83 (17) 65 (23) 
voornaamwrd 41 (18) 31 (17) 37 (18) 30 (18) 
verbindingswrd 70 (23) 59 (24) 68 (22) 50 (27) 
congruentie 37 (20) 25 (15) 35 (19) 21 (16) 

 n = 92 6788 177 201 
 werktijd*** 7 min 10 min 9 min 14 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar . 
** gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
***gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Zinsbouwtest 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=14785) zijn als volgt: de gemiddelde score is 49%, standaarddeviatie 14%, minimumscore 0%, 
maximumscore 98%, skewness -0,365 (,020), kurtosis 0,77 (,040).  Jongens (n=6765) presteren iets 
slechter op deze toets dan meisjes (n=8020): 49% (14) versus 50% (14), maar het verschil is ver-
waarloosbaar. Autochtone leerlingen (n=6846) presteren duidelijk beter op deze toets dan allochtone 
leerlingen (n=607): 50% (13) versus 38% (14)48, en hier is het verschil groot. Dyslectische leerlingen 
(n = 212) presteren NIET slechter op deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 2625). Niet van 
alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van de Zinsbouwtest is .80 ( N=14785, N of items = 40). 

 

                                                             

47 De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar. 

48 df 705,212, t -21,129, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,9. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 
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Remediëring 
Leerlingen die laag scoren op de zinsbouwtest, kunnen hun vaardigheden op 
het gebied van de zinsbouw verbeteren met behulp van de Muiswerkpro-
gramma's Grammatica I-III, Formuleren en Formuleren voor gevorderden. 
Deze programma’s zijn beschikbaar in Muiswerk Online waarmee ook thuis 
geoefend kan worden.  

Achtergronden 
In het vooronderzoek voor het ontwikkelen van de zinsbouwtest hebben we gekeken naar de subtest 
Zinnen van de Differentiële Aanleg Test DAT’83 (Evers, 1983) en naar de zinsbouwtest die J. Smeets 
op basis daarvan ontwikkelde in het kader van zijn opleiding tot remedial teacher (Smeets, 1998).  

In het voortgezet (speciaal) onderwijs en bij het onderwijs aan volwassenen wordt de DAT ’83 
gebruikt om informatie te krijgen over de haalbaarheid van diverse opleidings- en beroepsmogelijk-
heden. Een interessant gegeven is dat de bewerkers ook aangeven dat onderzoek uitwijst dat rap-
portcijfers voor Nederlands het best voorspeld worden door de subtest Zinnen (Smeets, 1998). De 
subtest Zinnen meet de vaardigheid om te beoordelen of Nederlandse zinnen al dan niet correct 
gebouwd zijn. De test bestaat uit zestig zinnen.  

Smeets maakte een nieuwe, kortere, eenvoudiger zinsbouwtest, die hij ‘de Receptieve zinsbouwtest’ 
noemde. Evenals bij de DAT-test wordt gewerkt met schriftelijk materiaal: een testboekje en een 
antwoordblad. De Receptieve Zinsbouwtest van Smeets lijkt een grote verbetering ten opzichte van de 
subtest Zinnen van de DAT. Tegen de materiaalkeuze kunnen echter bezwaren worden ingebracht. 
Sommige fouten zijn eigenlijk geen zinsbouwfouten, maar hebben meer te maken met woordkennis of 
idioom. Dat geldt bijvoorbeeld voor foutief voorzetselgebruik en foutieve werkwoordskeuze. Soms is 
daarbij sprake van dialectische aspecten (kennen versus kunnen). Sommige andere fouten zijn zó 
ingeburgerd dat het niet eerlijk is om hierop een oordeel over syntactische vaardigheden te baseren. 
Bijvoorbeeld het gebruik van ‘groter als’ in plaats van ‘groter dan’. Het derde bezwaar is dat enkele 
zinnen van Smeets (én van de DAT dus) volgens ons niet fout zijn. Kortom: de inhoud van de test viel 
verder te verbeteren en bovendien kon de afname weer geautomatiseerd worden. 

Beschrijving 

Bij het samenstellen van de elektronische zinsbouwtest hebben we ons laten inspireren door de 
subtest Zinnen van de DAT en door de Receptieve zinsbouwtest van Smeets. Met name de presentatie 
van de zin (in stukken verdeeld) werd overgenomen, al is deze niet langer op papier, maar op beeld-
scherm te zien. We hebben vervolgens een beperkter aantal foutencategorieën gekozen en op basis 
daarvan nieuwe zinnen gebouwd. 

Er bleven vijf duidelijk syntactische foutencategorieën over, te weten: 

• correcte zinnen, met enkele samentrekkingen en beknopte bijzinnen; 

• foutieve volgorde: in de meeste gevallen staat de persoonsvorm op de verkeerde plaats; 

• foutief voornaamwoord: wederkerend, aanwijzend, persoonlijk, betrekkelijk; 

• foutief verbindingswoord; bijwoord en onderschikkend of nevenschikkend voegwoord; 

• congruentie: met name van een persoonsvorm met een woordgroep die als onderwerp 
optreedt. 
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In elk van deze categorieën maakten we acht zinnen, waardoor de test, evenals de test van Smeets uit 
40 zinnen is gaan bestaan. Niet te lang dus om geconcentreerd mee bezig te blijven. De volgorde werd 
per leerling variabel. Om slechte lezers te ondersteunen is aan de test geluid toegevoegd, d.w.z. de 
leerlingen kunnen de zin die ze op het scherm zien, ook in hun koptelefoon horen.  

LUISTERTOETSEN NEDERLANDS 

Bestandsnaam Code Testen 
Testmateriaal Luisteren TMLU Luistertoets - aanwijzen (2008) 

Luistertoets - teksten (2008) 

 

Doel: nagaan of een leerling in staat is korte en langere gesproken teksten te 
begrijpen. 

Doelgroep: ‘Luisteren – aanwijzen’ bevat alleen korte teksten en is onder 
andere voor basisschool, brugklas-laag49, mbo 1 en 2; ‘Luisteren – tek-
sten’ bevat langere teksten en is gemaakt voor vo en mbo. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Veel leerlingen kunnen niet goed luisteren. Dat kan wijzen op een algemeen 
probleem met de verwerking van taal. Een vroegtijdige signalering van pro-
blemen op dit terrein is noodzakelijk als men achterstanden wil voorkomen. 
Voor deze signalering kunt u de luistertesten van Muiswerk gebruiken. De 
twee luistertesten zijn ook geschikt allochtone leerlingen. Verwacht moet 
worden dat zij de testen wat minder goed zullen maken (zie achtergrondgege-
vens), als gevolg van een kleinere woordenschat. 

Onderzoek in de Verenigde Staten en Finland heeft uitgewezen dat kinderen 
70% van de tijd dat er op school gesproken wordt, naar de leraar moeten 
luisteren (Flanders 1970; Leiwo et al. 1987). Zelfs in systemen waar het kind 
meer centraal staat is dat nog altijd 25% (Hiebert, 1990). Er is geen Neder-
lands onderzoek bekend naar de hoeveelheid tijd die leerlingen luisterend 
moeten doorbrengen op school. Maar aangenomen mag worden dat goed 
kunnen luisteren een belangrijke vaardigheid is in het onderwijs.  

                                                             

49 vmbo 1 (lwoo, praktijkschool, bbl) 
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De test ‘Luisteren – aanwijzen’ richt zich op het basale luisteren en is daardoor 
meer geschikt voor beginnende taalleerders. De teksten zijn over het alge-
meen zeer kort en gericht op het identificeren van foto’s. Cognitieve en taal-
kundige factoren die een rol spelen bij deze luistertest zijn: woordkennis, 
concentratievermogen, auditief geheugen (onthouden van wat je gehoord 
hebt), syntaxis (kennis van zinsbouw), informatie afleiden (aspect van intelli-
gentie). 

‘Luisteren – aanwijzen’ bevat de volgende subtesten: 

• zinnen met weinig informatie 
• zinnen met veel informatie 

• zinnen met afleiden of logisch redeneren 

• zinnen met lastige zinsbouw (verwijswoorden, ontkenningen, lijdende 
vorm, etc.) 

Een techniek die gebruikt wordt om luistervaardigheid (en ook leesvaardig-
heid) te onderzoeken, is die van de zinnenverificatie (Royer, 1990; Letho & 
Antilla, 2003). De leerling luistert naar een tekst en moet vervolgens van vier 
soorten zinnen aangeven of die waar zijn of niet. De vier soorten zinnen zijn: 

1 zinnen die rechtstreeks uit de tekst afkomstig zijn; 
2 zinnen die informatie uit de tekst parafraseren; 
3 zinnen waarin woorden uit de tekst een andere betekenis krijgen; 
4 afleiders, die qua onderwerp wel bij de tekst passen, maar qua inhoud 

niet. 
De resultaten van de testen worden automatisch verwerkt en kunnen worden 
afgedrukt. Voor meer gegevens over de achtergronden van de test, zie blz. 
119. 

Instructie luistertesten 
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten en wijs hem eventueel op 

de volumeschakelaar.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 
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• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. Vraag of het geluid goed 
is. 

• Vertel hem dat bij de eerste test na het luisteren op één van de drie 
plaatjes moet worden geklikt. Opnieuw luisteren is niet mogelijk. De test 
bevat drie oefenopgaven met feedback. 

• Vertel hem dat bij de tweede test eerst naar de tekst moet worden ge-
luisterd. De eerste tekst is om te oefenen. Op de antwoorden komt feed-
back. 

• Bij de tweede test wordt elke bewering twee keer herhaald. Daarna is 
herhalen niet mogelijk. 

• Vertel dat de leerling rechts onderaan kan zien hoeveel opgaven nog 
volgen.  

• Blijf in de buurt voor als er vragen of problemen zijn. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 
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Normering Luistertoets-aanwijzen 
Resultaten per opleidingsniveau 

opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 69 620 10 28 90 
vmbo-bbl-klas 3 304 70 344 10 30 93 
vmbo-kbl-klas 1 310 71 219 9 43 90 
vmbo-kbl-klas 3 314 76 304 10 50 100 
vmbo-tl-klas 1 330 77 480 8 53 95 
havo-klas 1 350 81 1024 7 53 100 
havo-klas 3 354 86 89 6 68 100 
vwo-klas 1 360 83 175 8 58 100 
mbo1 400 70 641 12 35 100 
mbo2-klas 1 402 77 1590 11 23 100 
mbo2-klas 2 404 77 265 10 35 98 
mbo3-klas 1 406 79 1308 10 35 100 
mbo3-klas 2 408 78 177 10 48 98 
mbo4-klas 1 410 81 2245 9 35 100 

 

In de output van de toets Luisteren-aanwijzen worden aantallen goede ant-
woorden omgerekend naar percentages. Voor de normering zijn van sommige 
groepen de gegevens bij elkaar genomen omdat ze niet significant van elkaar 
verschilden. Zo ontstonden zes normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300), vmbo-bbl3 (304), vmbo-kbl1 (310), mbo1 
(400) 
Normgroep 2: vmbo-kbl3 (314), vmbo-tl1 (330), mbo2-1 (402), mbo2-2 (404) 
Normgroep 3: havo1 (350), mbo4-1 (410) 
Normgroep 4: havo3 (354) 
Normgroep 5: vwo1 (360) 
Normgroep 6: mbo3-1 (406), mbo3-2 (408) 
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Normtabellen Luistertoets-aanwijzen 

  vmbo-bbl1 
vmbo-bbl3 
vmbo-kbl1 
mbo1* 

vmbo-kbl3 
vmbo-tl1 
mbo2-1 
mbo2-2* 

havo1 
mbo4-1* 

havo3 vwo1 mbo3-1 
mbo3-2* 

1 zeer laag <49 <56 <65 <75 <67 <59 
2 laag 49-56 56-63 65-69 75-77 68-71 59-66 
3 tamelijk laag 57-62 64-69 70-74 78-80 72-76 67-72 
4 laag gemiddeld 63-67 70-74 75-79 81-84 77-81 73-77 
5 gemiddeld 68-72 75-79 80-83 85-87 82-85 78-82 
6 hoog gemiddeld 73-77 80-83 84-87 88-90 86-89 83-85 
7 tamelijk hoog 78-82 84-87 88-90 91-93 90-92 86-89 
8 hoog 83-86 88-92 91-94 94-95 93-94 90-93 
9 zeer hoog >86 >92 >94 >95 >94 >93 

Su
bs

co
re

s 

A weinig info** 81 (14) 85 (12) 87 (10) 89 (9) 87 (9) 86 (12) 
B veel info 74 (16) 78 (16) 80 (14) 86 (12) 79 (15) 80 (15) 
C afleiden 65 (17) 69 (17) 74 (15) 83 (12) 74 (15) 71 (16) 
D moeilijke zin 70 (17) 76 (16) 79 (15) 82 (14) 76 (15) 77 (16) 

 n = 1824 2639 3269 89 175 1485 
 werktijd*** 11 min 10 min 10 min 9 min 9 min 10 min 

* gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
** Subscores: 
A zinnen met veel informatie 
B zinnen met weinig informatie 
C afleiden en/of redeneren 
D zinnen met moeilijke zinsbouw 
*** gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Luistertoets-aanwijzen 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=9481) zijn als volgt: de gemiddelde score is 77%, standaarddeviatie 10%, minimumscore 23%, 
maximumscore 100%, skewness -0,736 (,025), kurtosis 0,844 (,050). Jongens (n=4187) presteren iets 
slechter op deze toets dan meisjes (n=5294): 77% (10) versus 78% (10) 50, maar het verschil is klein. 
Autochtone leerlingen (n=2938) presteren beter op deze toets dan allochtone leerlingen (n=422): 
77% (10) versus 70% (11)51, en hier is het verschil groot. Dyslectische leerlingen (n = 111) presteren 
NIET slechter op deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 1666). Niet van alle deelnemers zijn 
geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

                                                             

50 df 8908,290, t -6,328, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,1. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 

51 df 508,606, t -12,161, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7. 
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De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Luisteren-aanwijzen is .67 ( N=9481, N of items = 40). 

 

Normering Luistertoets-teksten 
In de output van de Luistertoets-teksten worden aantallen goede antwoorden 
omgerekend naar percentages. Waar geen significante verschillen tussen 
opleidingen bestaan, zijn de resultaten samengenomen. Zo ontstonden drie 
normgroepen: 
Normgroep 1: havo1 (350), vwo1 (360), mbo3-1 (406), mbo3-2 (408), mbo4-
1 (410) 
Normgroep 2: gym1 (370) 
Normgroep 3: mbo2-1 (402) 
 
Normtabellen Luistertoets-teksten 

  havo1 
vwo1  
mbo3-1  
mbo3-2  
mbo4-1 

gym1 mbo-2-1 

1 zeer laag <62 <73 <54 
2 laag 62-70 73-77 54-62 
3 tamelijk laag 71-77 78-81 63-69 
4 laag gemiddeld 78-82 82-84 70-79 
5 gemiddeld 83-86 85-88 77-82 
6 hoog gemiddeld 87-89 89-91 83-87 
7 tamelijk hoog 90-92 92-94 88-90 
8 hoog 93-95 95-97 91-94 
9 zeer hoog >95 >97 >94 

Su
bs

co
re

s 

A letterlijk** 81 (14) 84 (11) 79 (15) 
B parafrase 82 (15) 86 (12) 78 (16) 
C inh fout, wrd niet 85 (16) 91 (9) 78 (20) 
D inh fout, wrd fout 82 (16) 84 (14) 76 (19) 

 n = 2279 59 887 
 Werktijd** 19 min 17 min 20 min 

*A Het herkennen van correcte, letterlijk weergegeven informatie uit een gesproken tekst. 
B Het herkennen van correcte, geparafraseerde informatie uit een gesproken tekst. 
C Het herkennen van incorrecte informatie die weergegeven is met behulp van woorden uit een 
gesproken tekst. 
D Het herkennen van incorrecte informatie die niet klopt met globale inhoud en details van de tekst. 
***gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
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Descriptieve gegevens Luistertoets-teksten 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=3225) zijn als volgt: de gemiddelde score is 81%, standaarddeviatie 10%, minimumscore 35%, 
maximumscore 100%, skewness -1,139 (,043), kurtosis 1,549 (,086). Jongens (n=1306) presteren iets 
beter op deze toets dan meisjes (n=1919): 83% (10) versus 80% (11) 52, maar het verschil is klein. 
Autochtone leerlingen (n=152) presteren beter op deze toets dan allochtone leerlingen (n=61): 82% 
(9) versus 75% (12)53, en hier is het verschil groot. Dyslectische leerlingen (n = 30) presteren NIET 
slechter op deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 189). Niet van alle deelnemers zijn ge-
slacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Luisteren-aanwijzen is .69 ( N=3225, N of items = 40). 

Achtergronden 
Luistervaardigheid heeft overeenkomsten met leesvaardigheid, maar in tegenstelling tot het laatste 
ontwikkelt luistervaardigheid zich meer BUITEN de school (Royer et al. 1990). Verder is bekend dat 
meisjes iets beter kunnen luisteren dan jongens (Letho & Anttila 2003) en dat informatie halen uit 
informatieve teksten moeilijker is dan uit verhalende teksten. 

Cognitieve en taalkundige factoren die een rol spelen luisteren zijn: woordkennis, syntaxis (kennis 
van zinsbouw), auditief geheugen (onthouden van wat je gehoord hebt), informatie kunnen afleiden 
en logisch kunnen redeneren (aspecten van intelligentie). Bij Luisteren-aanwijzen verschijnen telkens 
drie plaatjes terwijl de testpersoon tegelijkertijd een zin hoort. Hij moet aanwijzen over welk plaatje 
de zin gaat. De test bevat de volgende soorten testitems: 

1. zinnen met weinig informatie 

2. zinnen met veel informatie 

3. zinnen waaruit gegevens moeten worden afgeleid (logisch redeneren) 

4. zinnen met lastige zinsbouw (verwijswoorden, ontkenningen, lijdende vorm, etc.) 

 

Een techniek die gebruikt wordt om luistervaardigheid (en ook leesvaardigheid) te onderzoeken, is 
die van de zinnenverificatie. De leerling luistert naar een tekst en moet vervolgens in een serie 
opdrachten van vier soorten zinnen aangeven of die waar zijn of niet. Deze test correleert met andere 
metingen van luisterbegrip en kan daarom als een valide maat beschouwd worden. Teksten zijn niet 
langer dan 16 zinnen, bevatten geen moeilijke woorden of moeilijke concepten, en zijn helder gefor-
muleerd. Er zijn twee verhalende en twee informatieve teksten. 

De vier subtesten van Luisteren-teksten zijn gericht op: 

1. het herkennen van correcte, letterlijk weergegeven informatie uit een gesproken tekst; 
2. het herkennen van correcte, geparafraseerde informatie uit een gesproken tekst; 

                                                             

52 df 2991,046, t 7,831, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,3. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 

53 df 211, t -5,042, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7. 



 

Handleiding Online Testprogramma’s                                               121 

3. het herkennen van incorrecte informatie die weergegeven is met behulp van woorden uit een 
gesproken tekst; 

4. het herkennen van incorrecte informatie die niet klopt met globale inhoud en details van de 
tekst. 

Succesvol luisteren hangt af van zowel aandacht van details op woordniveau als de mentale repre-
sentatie van grotere tekstgehelen. Uit het onderzoek van Letho & Anttila (2003) blijkt dat op basis 
van een zinnenverificatietest drie soorten zwak luisteren te onderscheiden zijn: 
 

1. De luisteraar is te veel gericht op het onthouden van details, maar heeft geen mentale re-
presentatie van de tekst opgebouwd. 

2. De luisteraar is te veel gericht op het onthouden van de mentale representatie, maar ont-
houdt geen details. 

3. De luisteraar is op geen van beide gericht en onthoudt details noch mentale representatie. 

 

TOETSMATERIAAL TAALBESCHOUWING (GRAMMATICA) 

Bestandsnaam Code Testen 
Testmateriaal Gramma-
tica 

TMGR Grammatica – woordsoorten - basis (2010) 
Grammatica – woordsoorten - totaal (2008) 
Grammatica – zinsdelen - basis (2010) 
Grammatica – zinsdelen - totaal (2008) 

 

Doel: onderzoeken van het kennisniveau van leerlingen op het gebied van 
woordsoorten benoemen en zinsdelen ontleden. De test onderzoekt ook 
in hoeverre er achterstanden zijn in de grammaticale kennis die te ma-
ken hebben met een andere taalachtergrond. 

Doelgroepen: de twee basistesten zijn geschikt voor bovenbouw van het 
basisonderwijs en voor de eerste klassen van vmbo en havo. De twee 
uitgebreide testen zijn geschikt voor de bovenbouw van het vo (vooral 
vwo en gymnasium) en voor het hbo. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Het Testmateriaal Taalbeschouwing is ontwikkeld in 2008 en bestaat uit twee 
adaptieve testen die het benoemen van woordsoorten onderzoeken en twee 
adaptieve testen die het ontleden in zinsdelen onderzoeken. De twee basis-
testen bevatten elk 30 vragen verdeeld over drie rubrieken (onderwerpen) en 
de twee uitgebreide testen bevatten elk 50 vragen over vijf rubrieken. Elke 
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rubriek bestaat uit 10 vragen. De leerling begint bij elke test met vragen op het 
gebied van de NT2-grammatica, bijvoorbeeld over de kennis van lidwoorden 
als het gaat om de woordsoorten en de kennis van zinsvolgorde als het gaat 
om de zinsdelen. Hiermee wordt nagegaan of een leerling met een anderstali-
ge achtergrond wellicht op dit specifieke terrein tekorten heeft. De overige 
vragen gaan over de Nederlandse traditionele grammatica.  

De vragen van de beide basistesten kennen twee niveaus. Na de NT2-vragen 
gaat de leerling verder met vragen op niveau-2. Haalt hij dit niveau dan is de 
test klaar. Aangenomen wordt dat de kennis op het lagere niveau in dat geval 
eveneens gehaald is. Een niveau is 'gehaald' wanneer de leerling minstens 8 
van de 10 opdrachten goed maakt. Heeft de leerling  in niveau 2 drie of meer 
vragen fout, dan schakelt het programma terug naar niveau 1. Haalt hij niveau 
1 ook niet, dan komen de prestaties uit op niveau 0. De leerling kan dus zowel 
bij Woordsoorten-Basis als bij Zinsdelen-Basis uitkomen op drie verschillende 
niveaus: 0, 1 of 2. Naast een niveauaanduiding verschijnt in de output ook een 
score. Deze score kan vergeleken worden met de scores van andere leerlingen 
in hetzelfde opleidingsniveau. Voor zover er normgegevens beschikbaar zijn, 
gebeurt dat automatisch. 

De vragen van Woordsoorten-Totaal en Zinsdelen-Totaal kennen vier niveaus: 
1 t/m 4, eveneens vooraf gegaan door 10 vragen over grammatica voor Neder-
lands als tweede taal. Na de NT2-vragen gaat de leerling verder met vragen op 
niveau-2. Afhankelijk van zijn prestaties, gaat hij daarna telkens een niveau 
omlaag of omhoog. Een niveau is 'gehaald' wanneer hij minstens 8 van de 10 
opdrachten goed maakt. Na 8 vragen goed in niveau 2 gaat hij dus naar niveau 
3; heeft hij in niveau 2 echter drie of meer vragen fout, dan schakelt het pro-
gramma terug naar niveau 1. Haalt hij niveau 1 ook niet, dan zijn de prestaties 
van niveau 0. Sommige leerlingen zullen door de adaptieve werking sneller 
klaar zijn dan andere omdat hun niveau eerder duidelijk is. Het scoringssys-
teem houdt in dat bij 8 van 10 goed het niveau beheerst wordt. De leerling kan 
dus zowel bij woordsoorten als bij zinsdelen uitkomen op vijf verschillende 
niveaus: 0 t/m 4. Naast een niveauaanduiding verschijnt er ook een score. 
Deze score kan vergeleken worden met de scores van andere leerlingen in 
hetzelfde opleidingsniveau. Voor zover er normgegevens beschikbaar zijn, 
gebeurt dat automatisch. 
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Instructie Taalbeschouwingstesten 
Vooraf 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

De testsituatie 
• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 

schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat de test adaptief is, wat betekent dat niet alle leerlingen even 
lang met de test bezig zijn. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen.  
• Eén keer klikken op het juiste antwoord is voldoende. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• In een protocol verschijnt automatisch de volgende test.  Stop met tes-
ten als er niet genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Spellingtesten op blz.38. 

Normering Grammatica woordsoorten-basis 
De Normering van 2013 zijn afkomstig van 8 verschillende scholen. Oplei-
dingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen be-
stond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden in de dataset van 2013 de volgende 
normgroepen: 

Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300), vmbo-bbl2 (302), vmbo-bbl3 (304), vmbo-
kbl1 (310) 
Normgroep 2: vmbo-kbl3 (314) 
Normgroep 3: vmbo-tl1 (330) 
Normgroep 4: havo1 (350), gym1 (370) 
Normgroep 5: vwo1 (360) 
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Resultaten Grammatica woordsoorten-basis per opleiding 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 47 501 13 13 87 
Normgroep 2 56 254 15 20 90 
Normgroep 3 60 423 12 23 90 
Normgroep 4 79 377 10 37 100 
Normgroep 5 72 79 11 33 93 

 

Normtabellen Grammatica woordsoorten-basis 

 2013 vmbo-bbl1 
vmbo-bbl2 
vmbo-bbl3 
vmbo-kbl1 

vmbo-kbl3 vmbo-tl1 havo1 
gym1 

vwo1 

1 zeer laag <24 <28 <37 <59 <50 
2 laag 24-30 28-34 37-43 59-66 50-55 
3 tamelijk laag 31-36 35-42 44-50 67-71 56-64 
4 laag gemiddeld 37-43 43-52 51-56 72-77 65-71 
5 gemiddeld 44-50 53-60 57-62 78-82 72-75 
6 hoog gemiddeld 51-56 61-68 63-68 83-86 76-78 
7 tamelijk hoog 57-61 69-73 69-73 87-90 79-83 
8 hoog 62-67 74-79 74-79 91-93 84-88 
9 zeer hoog >67 >79 >79 >93 >88 
 n = 501 254 423 377 79 
 Werktijd* 11 min 10 min 9 min 8 min 8 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar  
**gemiddelde werktijd+ 1 standaarddeviatie 

 

Descriptieve gegevens Woordsoorten basis (2013) 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=1634) zijn als volgt: de gemiddelde score is 60%, standaarddeviatie 17%, minimumscore 13%, 
maximumscore 100%, skewness -,100 (,061), kurtosis -,652 (,121).  Meisjes (n=773) presteren beter 
op deze toets dan jongens (n=861): 64% (16%) versus 57% (18%) 54. Het verschil is matig. Er is een 
groot verschil tussen de prestaties van autochtone leerlingen (n=1032) en allochtone leerlingen 
(n=48): 62% (17%) versus 51% (15%)55. Dyslectische leerlingen (n = 28) presteren NIET slechter op 
                                                             

54 df 1631,205, t -7,317, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,4. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 

55 df 1078, t -4,205, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,7. 
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deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 392). Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalach-
tergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Woordsoorten basis is .78 ( N=1634, N of items = 30). 

 

Normering Grammatica woordsoorten-totaal 
De Normering van 2013 zijn afkomstig van 4 verschillende scholen. Oplei-
dingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen be-
stond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden in de dataset van 2013 de volgende 
normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl3 (304) 
Normgroep 2: vmbo-kbl3 (314), mbo2-1 (402) 
Normgroep 3: havo1 (350) 
Normgroep 4: mbo4-1 (410) 
 

Resultaten per normgroep 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 26 111 8 10 48 
Normgroep 2 33 483 9 8 72 
Normgroep 3 43 770 7 16 92 
Normgroep 4 42 1764 9 12 94 
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Normtabellen Grammatica woordsoorten totaal 

 2013 vmbo-bbl3 vmbo-kbl3 
mbo2-1 

havo1 mbo4-1 

1 zeer laag <14 <16 <31 <25 
2 laag 14-16 16-21 31-35 25-30 
3 tamelijk laag 17-19 22-26 36-38 31-35 
4 laag gemiddeld 20-23 27-30 39-41 36-39 
5 gemiddeld 24-27 31-35 42-44 40-43 
6 hoog gemiddeld 28-31 36-39 45-47 44-46 
7 tamelijk hoog 32-35 40-43 48-49 47-49 
8 hoog 36-39 44-47 50-52 50-53 
9 zeer hoog >39 >47 >52 >53 
 n = 111 483 770 1764 
 werktijd* 12 min 10 min 7 min 9 min 

*gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Woordsoorten totaal (2013) 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=3128) zijn als volgt: de gemiddelde score is 40%, standaarddeviatie 10%, minimumscore 8%, 
maximumscore 94%, skewness ,282(,044), kurtosis 3,105 (,088).  Meisjes (n=1891) presteren beter op 
deze toets dan jongens (n=1237): 41% (9%) versus 39% (10%) 56. Het verschil is klein. Er is een groot 
verschil tussen de prestaties van autochtone leerlingen (n=889) en allochtone leerlingen (n=50): 43% 
(7%) versus 34% (10%)57. Dyslectische leerlingen (n = 18) presteren NIET slechter op deze toets dan 
niet-dyslectische leerlingen (n = 387). Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en 
mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Woordsoorten totaal is .78 ( N=3128, N of items = 50). 

Normering Grammatica zinsdelen basis 
De output bestaat uit een aanduiding van het behaalde niveau. Voor een aantal 
opleidingsniveaus zijn inmiddels zijn normtabellen beschikbaar.  De Norme-
ring van 2010 betreffen alleen de mbo-2- en de mbo-4-opleiding. De Norme-
ring van 2013 zijn afkomstig van twee verschillende scholen. Uit de data van 
2013 zijn drie normgroepen afgeleid, die in dit geval samenvallen met drie 
opleidingsniveaus:  

                                                             

56 df 2545,846, t -5,249, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 

57 df 51,741, t -5,795, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 1,0. 
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Normgroep 1: vmbo-tl1 (330) 
Normgroep 2: havo1 (350) 
Normgroep 3: havo3 (354) 
 

Resultaten per opleidingsniveau/normgroep in 2013 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-tl1 330 71 81 8 50 87 
havo1 350 76 248 8 57 100 
havo3 354 90 85 7 63 100 

 
 

Normtabel Grammatica zinsdelen basis 

 2010/2013 mbo-2 mbo-4 vmbo-tl1 havo1 havo3* 
1 zeer laag <33 <40 <58 <61 <77 
2 laag 33-38 40-43 58-60 61-65 77-81 
3 tamelijk laag 39-42 44-48 61-64 66-69 82-85 
4 laag gemiddeld 43-47 49-53 65-68 70-72 86-89 
5 gemiddeld 48-52 54-59 69-72 73-78 90-92 
6 hoog gemiddeld 53-57 60-64 73-76 79-81 93-95 
7 tamelijk hoog 58-61 65-69 77-80 82-86 96-97 
8 hoog 62-66 70-74 81-84 87-91 98 
9 zeer hoog >66 >74 >84 >91 >98 
 n = 309 1356 81 248 85 
 werktijd** 6 min 6 min 6 min 6 min 6 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar. 
** gemiddelde + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Grammatica zinsdelen basis (2013) 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=416) zijn als volgt: de gemiddelde score is 78%, standaarddeviatie 10%, minimumscore 43%, 
maximumscore 100%, skewness ,086(,120), kurtosis -,409 (,239). Er is geen verschil tussen meisjes 
(n=161) en jongens (n=255) gemeten. Slechts 6 leerlingen zijn aangemerkt als allochtoon, dus het 
verschil met autochtone leerlingen kon niet verantwoord worden nagegaan.  Dyslectische leerlingen 
(n = 41) presteren NIET slechter op deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 375). Niet van alle 
deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Zinsdelen basis is .66 ( N=414, N of items = 30). 

 

Normering Grammatica zinsdelen totaal 
De output bestaat uit een aanduiding van het behaalde niveau. Voor een aantal 
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opleidingsniveaus zijn inmiddels zijn normtabellen beschikbaar.  Leerlingen 
die korter dan 2 minuten over de test hebben gedaan, zijn uit de dataset ver-
wijderd. De Normering van 2013 zijn afkomstig van twee verschillende scho-
len. Uit de data van 2013 zijn drie normgroepen afgeleid, die in dit geval sa-
menvallen met drie opleidingsniveaus:  

Normgroep 1: vwo1 (360) 
Normgroep 2: mbo2-1 (402) 
Normgroep 3: mbo4-1 (410) 
 

Resultaten normgroepen/opleidingsniveaus 
opleiding code gem n stdev min max 
vwo1 360 39 149 10 18 72 
mbo2-1 402 29 397 9 10 74 
mbo4-1 410 35 1549 10 6 92 

Normtabel Grammatica zinsdelen totaal 
 2013 vwo1 mbo2-1 mbo4-1 
1 zeer laag <25 <15 <22 
2 laag 25-28 15-19 22-25 
3 tamelijk laag 29-31 20-23 26-28 
4 laag gemiddeld 32-36 24-27 29-31 
5 gemiddeld 37-38 28-30 32-35 
6 hoog gemiddeld 39-41 31-33 36-39 
7 tamelijk hoog 42-45 34-37 40-43 
8 hoog 46-66 38-41 44-62 
9 zeer hoog >66 >41 >62 
 n = 149 397 1549 
 werktijd* 10 min 9min 10min 

*Gemiddelde + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Grammatcia zinsdelen totaal 
De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=2095) zijn als volgt: de gemiddelde score is 35%, standaarddeviatie 10%, minimumscore 6%, 
maximumscore 92%, skewness 1,562(,053), kurtosis 4,620 (,107).  Er is geen verschil tussen meisjes 
(n=1309) en jongens (n=786) gemeten. Er is een matig/groot verschil tussen allochtone leerlingen 
(n=54) en autochtone leerlingen (n=284): 31% (11%) versus 37% (10%)58. Dyslectische leerlingen (n 

                                                             

58 df 336, t -3,612, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,5. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 
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= 19) presteren NIET slechter op deze toets dan niet-dyslectische leerlingen (n = 318). Niet van alle 
deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Zinsdelen totaal is .53( N=2095,  N of items = 50). 

Vervolgonderzoek en remediëring 
De taalbeschouwingstesten maken geen onderdeel uit van het protocol dat 
gevolgd kan worden voor het signaleren van taalproblemen. De toetsen zullen 
vooral worden afgenomen als kennis van de Nederlandse traditionele gram-
matica op het gebied van de woordsoorten en zinsdelen van belang is voor – 
bijvoorbeeld – het vreemdetalenonderwijs. Het Testmateriaal sluit wat de 
NT2-vragen aan bij Muiswerk Grammatica I-III, en voor het overige bij Basis-
grammatica en Ontleden en Benoemen 1 en 2. Aanwijzingen voor de aanslui-
ting bij een van deze programma’s zijn terug te vinden in de output van de 
test. 

Achtergronden Taalbeschouwing 
De eerste tien vragen van alle vier de testonderdelen gaan over grammatica voor Nederlands als 
tweede taal. Leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben, zullen met deze vragen meestal geen 
moeite hebben. De NT2-vragen in Woordsoorten-Basis en Woordsoorten totaal zijn hetzelfde en gaan 
over: 
• de voornaamwoorden u/uw, je/jij, hem/het/haar; 
• het gebruik van die, dat, deze, dit; 
• het gebruik van het verbogen en onverbogen telwoord of bijvoegelijk naamwoord 

(elk/elke, blauw/blauwe); 
• de verleden-tijdsvormen van onregelmatige werkwoorden; 
• het gebruik van de lidwoorden de/het/een. 

De NT2-vragen in Zinsdelen-Basis en Zinsdelen-Totaal zijn eveneens in beide toetsen hetzelfde en 
gaan over: 
• de woordvolgorde in hoofdzin en bijzin; 
• het gebruik van ‘er’; 
• het gebruik van voegwoorden en voorzetsels; 
• ontkenningen. 

De overige vragen van Taalbeschouwing hebben betrekking op de traditionele grammatica die in 
Nederland op de meeste scholen wordt onderwezen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 
het benoemen van woordsoorten en het verdelen, afbakenen en benoemen van zinsdelen. 
 
Woordsoorten 
De vragen 11 t/m 30  van Woordsoorten-Basis zijn hetzelfde als de vragen 11 t/m 30 van Woord-
soorten-Totaal.  
Rubriek A gaat over: 
• zelfstandig naamwoord 
• lidwoord 
• bijvoeglijk naamwoord 
• werkwoord. 
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Rubriek B gaat over: 
• voorzetsel 
• persoonlijk, bezittelijk en vragend voornaamwoord 
• telwoord 
• bijwoord. 

De vragen 31 t/m 50 van Woordsoorten-Totaal zijn verdeeld over de rubrieken E en F. In deze 
rubrieken komt de stof van de rubrieken A en B terug op een hoger niveau en er zijn enkele nieuwe 
onderdelen. Rubriek E gaat over: 
• zelfstandig naamwoord 
• bijvoeglijk naamwoord 
• soorten bijwoorden 
• werkwoord. 

Rubriek F gaat over: 
• voornaamwoorden (nu ook betrekkelijk, wederkerend, onbepaald) 
• voegwoord 
• soorten telwoorden 
• voorzetsels 

 
Zinsdelen 
De vragen 11 t/m 30  van Zinsdelen-Basis zijn hetzelfde als de vragen 11 t/m 30 van Zinsdelen-
Totaal.  
Rubriek C gaat over: 
• persoonsvorm 
• onderwerp 
• werkwoordelijk gezegde. 

Rubriek D gaat over: 
• lijdend voorwerp 
• meewerkend voorwerp 
• bijwoordelijke bepaling. 

De vragen 31 t/m 50 van Zinsdelen-Totaal zijn verdeeld over de rubrieken G en H. In deze rubrieken 
komt de stof van de rubrieken C en D gedeeltelijk terug op een hoger niveau en er zijn veel nieuwe 
onderdelen. Rubriek G gaat over: 
• werkwoordelijk gezegde 
• naamwoordelijk gezegde 
• onderwerp 
• de structuur van zinnen (nevengeschikt vs. ondergeschikt) 

rubriek H gaat over: 
• bijwoordelijke bepaling 
• voorzetselvoorwerp 
• bepaling van gesteldheid. 
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TESTSUITE 2 REKENEN & WISKUNDE 

REKENEN EN WISKUNDE 

Testsuite 2 – Rekenen en wiskunde bestaat uit vijf toetsen, die alle vijf zijn 
opgenomen in het Toetsmateriaal Wiskunde (TMWK): 

Bestandsnaam Code Testen 
Testmateriaal Rekenen 
en Wiskunde 

TMWK Hoofdrekenen (2000) 
Rekenen en Wiskunde A (en B) (2000) 
Rijmtelijk inzicht (2001) 
Snelrekenen (2004) 

 
Hieronder wordt elk van de toetsen verder beschreven. 

HOOFDREKENTEST 

Doel: onderzoeken van de schoolse vaardigheden op het gebied van hoofdre-
kenen. 

Doelgroep: leerlingen in vo en mbo. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test Hoofdrekenen bestaat uit 40 opgaven, waarbij achtereenvolgens optel-
len, aftrekken, vermenigvuldigen en delen aan de orde komen. De leerling moet 
de antwoorden op de sommen intypen met behulp van het toetsenbord en 
mag daarbij geen kladpapier of rekenmachine gebruiken. De test is bedoeld 
om basisvaardigheden van leerlingen in vo en mbo op deze terreinen te me-
ten. Er is geen tijdslimiet, maar naast de gewone output met een gewogen 
totaalscore (moeilijke opgaven tellen zwaarder dan eenvoudige), is ook een 
gewogen score opgenomen waarin de snelheid van werken verrekend is. 
Uitgegaan is daarbij van de gemiddelde werktijd. Een leerling die sneller 
werkt, krijgt geen bonuspunten, maar bij een leerling die langzamer werkt, 
worden wel punten afgetrokken. In de door ons gehanteerde normeringen is 
vooralsnog niets met deze tweede scores gedaan. Voor meer gegevens over de 
achtergronden van de test, zie blz. 150. 
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Instructie Hoofdrekenen 
Vooraf 
• Controleer of de Testsuite aanwezig is in Muiswerk Online en ga na met 

welke snelkoppeling of via welke url Muiswerk Online moet worden be-
naderd. 

• Controleer of de namen van de leerlingen in Muiswerk zijn ingevoerd, of 
zorg ervoor dat dit alsnog gebeurt.  

Zorg dat gegevens als geboortedatum en moedertaal 
zijn ingevuld, maar zorg er in ieder geval voor dat 
vooropleiding en opleiding zijn ingevuld. 

Alleen DAN werkt het protocolmechanisme volautomatisch en kunt u 
achteraf moeiteloos uw profielafdrukken maken. Voor informatie over 
protocollen, zie blz. 26. 

• Zijn uw leerlingen wel ingevoerd maar is de opleiding en vooropleiding 
niet goed ingesteld, bespaar dan veel tijd door via een import eerst AL 
UW leerlingen opnieuw in te lezen, nu voorzien van de juiste 
(voor)opleiding.  

• Vraag aan de leerling of hij wel eens met een computer gewerkt heeft en 
zo ja, of hij weet hoe je de muis gebruikt. Zo nee, blijf in de buurt en leg 
eventueel uit hoe aanwijzen, klikken, e.d. moeten. 

• Vertel de leerling dat hij géén potlood en papier mag gebruiken. Als hij 
niet weet wat een woord of teken betekent, dan mag hij dat vragen. 

De testsituatie 
• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 

schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 
• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. 
• Als een leerling niet weet wat een symbool betekent, leg hem dat dan 

aan de hand van een voorbeeld (niet de testopgave!) uit. 

• Als een leerling een som niet kan maken, zeg hem dan dat hij één cijfer 
intypt en verder gaat. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
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taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
• U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekijken en af-

drukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan en 
druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de ge-
wenste periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere test-
gebieden tegelijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecte-
ren van de testgebieden de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het 
uitgebreide profiel inclusief de bijlagen worden getoond op het scherm. 
Klik vervolgens op DRUK AF om dit overzicht uit te printen. 
 

Normering Hoofdrekentest 
De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de 
grijze balken). Alle scores daarboven kunnen beschouwd worden als ‘vol-
doende’. Deze normgrens is iets anders dan de gemiddelde score. Hij is geba-
seerd op gegevens van de ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar 
opleidingsniveau die het laagst scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het 
normeringssysteen p. 32.  

In de periode tot 2013 zijn van een groot aantal opleidingsniveaus data ver-
zameld. De leerlingen waren afkomstig van 43 verschillende scholen, ver-
spreid over het land. Verwijderd uit de dataset zijn leerlingen met een werk-
tijd korter dan 4 minuten en opleidingsniveaus met te weinig gegevens. 
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Gegevens Hoofdrekenen per opleidingsniveau 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 41 312 20 2 100 
vmbo-bbl-klas 2 302 57 115 24 12 100 
vmbo-bbl-klas 3 304 54 247 25 2 98 
vmbo-kbl-klas 1 310 49 216 21 6 100 
vmbo-kbl-klas 2 312 48 108 22 4 96 
vmbo-kbl-klas 3 314 64 199 22 9 100 
vmbo-gl-klas 1 320 63 56 18 30 97 
vmbo-tl-klas 1 330 55 369 19 9 99 
havo1 350 74 579 16 22 100 
vwo1 360 77 43 13 48 100 
mbo1 400 68 476 26 0 100 
mbo2-1 402 59 805 27 0 100 
mbo3-1 406 74 520 21 2 100 
mbo4-1 410 74 1026 19 3 100 

 
Opleidingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen 
bestond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden de volgende normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 
Normgroep 2: vmbo-bbl2 (302), vmbo-bbl3 (304), vmbo-tl1 (330), mbo2-1 
(402) 
Normgroep 3: vmbo-kbl1 (310), vmbo-kbl2 (312) 
Normgroep 4: vmbo-kbl3 (314), vmbo-gl1 (320), mbo1 (400) 
Normgroep 5: havo1 (350), vwo1 (360), mbo3-1 (406), mbo4-1 (410) 
 

Resultaten per normgroep 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 41 312 20 2 100 
Normgroep 2 57 1536 25 0 100 
Normgroep 3 49 324 21 4 100 
Normgroep 4 66 731 24 0 100 
Normgroep 5 74 2168 19 2 100 
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Normtabel Hoofdrekenen 

 [2013] vmbo-bbl1 vmbo-bbl2 
vmbo-bbl3 
vmbo-tl1 
mbo2-1 

vmbo-kbl1 
vmbo-kbl2 

vmbo-kbl3 
vmbo-gl1 
mbo1 

havo1 
vwo1 
mbo3-1 
mbo4-1 

1 zeer laag <11 <13 <12 <17 <35 
2 laag 11-17 13-22 12-20 17-31 35-48 
3 tamelijk laag 18-23 23-35 21-30 32-46 49-61 
4 laag gemiddeld 24-31 36-49 31-41 47-63 62-72 
5 gemiddeld 32-44 50-65 42-53 64-78 73-82 
6 hoog gemiddeld 45-55 66-79 54-66 79-87 83-89 
7 tamelijk hoog 56-64 80-88 67-77 88-93 90-94 
8 hoog 65-79 89-94 78-85 94-97 95-97 
9 zeer hoog >79 >95 >85 >97 >97 
 n = 312 1536 324 731 2168 
 werktijd* 26 min 27 min 26 min 30 min 22 min 

Su
bn

or
m

en
 norm optellen** 59 36 63 72 82 

norm aftrekken 21 35 27 48 59 
norm vermenigv. 13 21 19 34 49 
norm delen 7 13 13 18 40 

*gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
**onder stanine 4 

Descriptieve gegevens Hoofdrekenen 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=5071) zijn als volgt: de gemiddelde score is 64%, standaarddeviatie 24%, minimumscore 0%, 
maximumscore 100%, skewness -,498 (,034), kurtosis -,725 (,069).  Jongens (n=  (n=2785) zijn beter 
in hoofrekenen dan meisjes (n=2286): 66% (24%) versus 62% (24%), maar het verschil is klein 59.  
Allochtone leerlingen (n=  (n=456) zijn beter in hoofrekenen dan autochtone leerlingen (n=3062): 
71% (25%) versus 63% (24%), maar ook dit verschil is klein 60. Er is geen significant verschil geme-
ten tussen dyslectische leerlingen (n = 168) en niet-dyslectische leerlingen (n = 1170). Niet van alle 
deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Hoofdrekenen is .92( N=5071,  N of items = 40). 

                                                             

59 df 5069, t 6,539, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 

60 df 3516, t 7,077, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,3.  
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REKENEN EN WISKUNDE 1 

Doel: onderzoeken van de schoolse vaardigheden op het gebied van rekenen 
en wiskunde. 

Doelgroep: leerlingen in vo en mbo. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test Rekenen en wiskunde 1 bestaat uit 35 vragen. Rubrieken zijn: optellen 
en aftrekken; vermenigvuldigen en delen, getalinzicht en rekenvolgorde; omre-
kenen, oppervlakte, omtrek, breuken en procenten. Bij het onderzoek van de 
rekenvaardigheid wordt vaak begonnen met de test Rekenen en wiskunde 1. 
Een slechte score op deze test kán echter veroorzaakt zijn door een taalpro-
bleem! Om zeker te weten of er (ook) een rekenprobleem is, kunt u vervolgens 
de Hoofdrekentest laten maken (zie voorbeeldprotocol Rekenen en Wiskunde, 
blz. 24. Voor meer gegevens over de achtergronden van de test, zie blz. 150.) 

Instructie meerkeuzetesten wiskunde 
Hieronder volgt een instructie voor de docent of remedial teacher die de test 
Rekenen en wiskunde 1, Rekenen en wiskunde 2, de test Ruimtelijk inzicht of 
de test Snelrekenen afneemt. 

Vooraf 
Zie Instructie Hoofdrekenenop blz. 132. 

De testsituatie 
• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 

schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 
• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. 

• Vertel bij 'Snelrekenen' nog een keer duidelijk dat het ook om de snel-
heid gaat: zoveel mogelijk sommen proberen te maken in de beschikba-
re tijd. 

• Als een deelnemer niet weet wat een symbool of woord betekent, of als 
hij een som niet kan maken, zeg hem dat hij moet gokken. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
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taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie Instructie Hoofdrekenenop blz. 132. 

Output Rekenen en wiskunde 1 
Hieronder de output van de test Rekenen en wiskunde 1. De docent kan dit op 
zijn scherm krijgen, of afdrukken. 

 

Normering Rekenen en wiskunde 1 

De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de 
grijze balken). Alle scores daarboven kunnen beschouwd worden als ‘vol-
doende’. Deze normgrens is iets anders dan de gemiddelde score. Hij is geba-
seerd op gegevens van de ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar 
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opleidingsniveau die het laagst scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het 
normeringssysteen p. 32.  

De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de 
grijze balken). Alle scores daarboven kunnen beschouwd worden als ‘vol-
doende’. Deze normgrens is iets anders dan de gemiddelde score. Hij is geba-
seerd op gegevens van de ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar 
opleidingsniveau die het laagst scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het 
normeringssysteen p. 32.  

In de periode tot 2013 zijn van een groot aantal opleidingsniveaus data ver-
zameld. De 7447 leerlingen waren afkomstig van 43 verschillende scholen, 
verspreid over het land. Verwijderd uit de dataset zijn leerlingen met een 
werktijd korter dan 4 minuten en opleidingsniveaus met te weinig gegevens. 

Resultaten Rekenen en wiskunde 1 per opleidingsniveau 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 34 450 11 7 69 
vmbo-bbl-klas 2 302 53 93 16 17 85 
vmbo-bbl-klas 3 304 36 286 13 11 86 
vmbo-kbl-klas 1 310 39 370 12 10 69 
vmbo-kbl-klas 2 312 43 121 14 12 77 
vmbo-kbl-klas 3 314 45 272 14 14 86 
vmbo-gl-klas 1 320 56 115 12 24 94 
vmbo-gl-klas 2 322 57 25 13 28 83 
vmbo-tl-klas 1 330 50 842 14 16 99 
vmbo-tl-klas 3 334 48 27 13 26 71 
havo1 350 61 1229 13 18 100 
vwo1 360 67 358 13 32 97 
mbo1 400 47 512 17 11 94 
mbo2-1 402 49 728 17 12 100 
mbo2-2 404 46 27 18 26 95 
mbo3-1 406 63 609 17 18 100 
mbo4-1 410 63 1383 15 12 100 

 

Opleidingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen 
bestond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden de volgende normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 
Normgroep 2: vmbo-bbl2 (302), vmbo-tl1 (330) 
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Normgroep 3: vmbo-bbl3 (304) 
Normgroep 4: vmbo-kbl1 (310) 
Normgroep 5: vmbo-kbl2 (312), vmbo-kbl3 (314), vmbo-tl3 (334), mbo1 
(400), mbo2-2 (404) 
Normgroep 6: vmbo-gl1 (320), vmbo-gl2 (322) 
Normgroep 7: havo1 (350) 
Normgroep 8: vwo1 (360) 
Normgroep 9: mbo2-1 (402) 
Normgroep 10: mbo3-1 (406), mbo4-1 (410) 
 

Resultaten per normgroep 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 34 450 11 7 69 
Normgroep 2 50 935 14 16 99 
Normgroep 3 36 286 13 11 86 
Normgroep 4 39 370 12 10 69 
Normgroep 5 46 959 16 11 95 
Normgroep 6 56 140 13 24 94 
Normgroep 7 61 1229 13 18 100 
Normgroep 8 67 358 13 32 97 
Normgroep 9 49 728 17 12 100 
Normgroep 10 63 1992 16 12 100 
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Normeringstabel Rekenen en wiskunde 1 

 [2013] vmbo-bbl1 vmbo-bbl2 
vmbo-tl1 

vmbo-bbl3* vmbo-kbl1 vmbo-kbl2 
vmbo-kbl3 
vmbo-tl3 
mbo1 
mbo2-2* 

1 zeer laag <16 <28 <16 <18 <22 
2 laag 16-20 28-32 16-21 18-23 22-26 
3 tamelijk laag 21-25 33-38 22-25 24-28 27-32 
4 laag gemiddeld 26-30 39-45 26-30 29-34 33-39 
5 gemiddeld 31-36 46-52 31-36 35-41 40-48 
6 hoog gemiddeld 37-41 53-60 37-42 42-48 49-57 
7 tamelijk hoog 42-48 61-69 43-53 49-54 58-66 
8 hoog 49-53 70-77 54-61 55-61 67-74 
9 zeer hoog >53 >77 >61 >61 >74 
 n = 450 935 286 370 959 
 werktijd**      

su
bt

es
ts

 

norm subtest A*** <42 <51 <39 <47 <49 
norm subtest B <28 <51 <27 <38 <44 
norm subtest C <13 <27 <16 <17 <21 
norm subtest D <16 <26 <16 <18 <19 
norm subtest E <16 <25 <15 <16 <18 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar. 
**gemiddelde + 1 standaarddeviatie 
***onder stanine 4 
subtest A = optellen en aftrekken 
subtest B = vermenigvuldigen en delen 
subtest C = getalinzicht en rekenvolgorde 
subtest D = omrekenen, oppervlakte, omtrek 
subtest E = breuken en procenten 
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Normeringstabel Rekenen en wiskunde 1 (vervolg) 
 [2013] vmbo-gl1 

vmbo-gl2 
havo1 vwo1 mbo2-1 mbo3-1 

mbo4-1 
1 zeer laag <35 <38 <40 <21 <33 
2 laag 35-41 38-43 40-49 21-26 34-42 
3 tamelijk laag 42-45 44-50 50-57 27-34 43-51 
4 laag gemiddeld 46-51 51-57 58-64 35-42 52-59 
5 gemiddeld 52-59 58-64 65-70 43-53 60-67 
6 hoog gemiddeld 60-65 65-70 71-76 54-62 68-74 
7 tamelijk hoog 66-71 71-76 77-82 63-70 75-81 
8 hoog 72-77 77-83 83-88 71-80 82-88 
9 zeer hoog >77 >83 >88 >80 >88 
 n = 140 1229 358 728 1992 
 werktijd*      

su
bt

es
ts

 

norm subtest A** <50 <57 <58 <49 <54 
norm subtest B <67 <71 <80 <45 <64 
norm subtest C <33 <38 <48 <23 <42 
norm subtest D <32 <41 <42 <24 <28 
norm subtest E <26 <37 <44 <19 <25 

* gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
**onder stanine 4 
subtest A = optellen en aftrekken 
subtest B = vermenigvuldigen en delen 
subtest C = getalinzicht en rekenvolgorde 
subtest D = omrekenen, oppervlakte, omtrek 
subtest E = breuken en procenten 

Descriptieve gegevens Rekenen en wiskunde 1 
De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=7447) zijn als volgt: de gemiddelde score is 54%, standaarddeviatie 18%, minimumscore 7%, 
maximumscore 100%, skewness ,013 (,028), kurtosis -,623 (,057).  Jongens (n=  (n=3990) zijn beter in 
rekenen en wiskunde dan meisjes (n=3457): 55% (18%) versus 52% (17%), maar het verschil is klein 

61.  Allochtone leerlingen (n=  (n=512) zijn minder goed in rekenen en wiskunde dan autochtone 
leerlingen (n=4676): 49% (17%) versus 54% (17%), maar ook dit verschil is klein 62.  Er is geen 
significant verschil gemeten tussen dyslectische leerlingen (n = 228) en niet-dyslectische leerlingen (n 
= 2457). Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend. De 
betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Rekenen en wiskunde 1 is .83( N=7447,  N of items = 35). 

                                                             

61 df 7370,485, t 6,865, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 

62 df 5186, t -6,133, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,3. NB: allochtone leerlingen zijn wel beter in hoofdre-
kenen (zie vorige toets). Bij R&W1 moet meer gelezen worden.  
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REKENEN EN WISKUNDE 2 

Doel: onderzoeken van de schoolse vaardigheden op het gebied van rekenen 
en wiskunde. 

Doelgroep: leerlingen in vo-bovenbouw en mbo-4. 

Indicatie: als onzekerheid bestaat over de basisvaardigheden op het gebied 
van rekenen en wiskunde en om aan de weet te komen welke hiaten er 
zijn.  

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test Rekenen en Wiskunde 2 is een test in meerkeuzevorm. Rubrieken 
(subtesten) zijn: basisrekenen; breuken en procenten 2, machten en wortels; 
vlakken en inhoud, letters en vergelijkingen. De test is bedoeld om vaardighe-
den van leerlingen in vo en mbo op deze terreinen te meten. Het niveau van de 
test is beduidend hoger dan het niveau van Rekenen en Wiskunde 1. De be-
trouwbaarheid is nog niet onderzocht en er zijn nog weinig gegevens beschik-
baar. Als u de test gebruikt kunt u de resultaten van leerlingen beoordelen 
door ze onderling te vergelijken. De vergelijkingsgegevens worden afgedrukt 
in de output van de test. 

Instructie 
Zie Instructie meerkeuzetesten wiskunde blz.136. 

Normering Rekenen en wiskunde 2 
Hieronder staat de standard-nine-indeling van Rekenen en wiskunde 2 voor 
de eerste klassen van mbo4. In 2013 zijn daar Normering bijgekomen voor de 
eerste klassen van mbo3. 
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Normtabel Rekenen en wiskunde 2 

  mbo4-1 
[2008] 

mbo3-1 
[2013] 

1 zeer laag <18 <18 
2 laag 18-23 18-23 
3 tamelijk laag 24-30 24-28 
4 laag gemiddeld 31-38 29-35 
5 gemiddeld 39-46 36-43 
6 hoog gemiddeld 47-54 44-52 
7 tamelijk hoog 55-72 53-67 
8 hoog 73-82 68-81 
9 zeer hoog >82 >81 
 n = 98 158 
 werktijd* 40 min 42 min 

su
bt

es
ts

 

norm subtest A** <32 <31 
norm subtest B <33 <30 
norm subtest C <19 <15 
norm subtest D <27 <16 
norm subtest E <23 <16 

* gemiddelde werktijd + een standaarddeviatie 
**onder stanine 4: 
subtest A = basisrekenen 
subtest B = breuken en procenten 
subtest C = machten en wortels 
subtest D = vlakken en inhoud 
subtest E = letters en vergelijkingen 

RUIMTELIJK INZICHT 

Doel: onderzoeken van het ruimtelijk inzicht, de ruimtelijke intelligentie. 

Doelgroep: leerlingen in vo en mbo, met name ook in beroepsopleidingen 
waarvoor ruimtelijk inzicht nodig is (bouw, metaal). 

Indicatie: instromende leerlingen in bovengenoemde opleidingen 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test Ruimtelijk Inzicht is een test in meerkeuzevorm. De vragen zijn onder-
verdeeld naar twee rubrieken: vormen doorgronden en werken met maten. Bij 
de laatste rubriek hoort ook wat (eenvoudig) rekenwerk. De test is bedoeld 
om vaardigheden van leerlingen in vo en mbo op het terrein van het ruimtelijk 
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inzicht te meten. Voor meer gegevens over de achtergronden van de test, zie 
blz.150. 

Instructie 
Zie Instructie meerkeuzetesten wiskunde blz. 136. 

Normering Ruimtelijk inzicht 
De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de 
grijze balken). Alle scores daarboven kunnen beschouwd worden als ‘vol-
doende’. Deze normgrens is iets anders dan de gemiddelde score. Hij is geba-
seerd op gegevens van de ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar 
opleidingsniveau die het laagst scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het 
normeringssysteen p. 32.  

In de periode tot 2013 zijn van een groot aantal opleidingsniveaus data ver-
zameld. De 4754 leerlingen waren afkomstig van 30 verschillende scholen, 
verspreid over het land. Verwijderd uit de dataset zijn leerlingen met een 
werktijd korter dan 4 minuten en opleidingsniveaus met te weinig gegevens. 
Opleidingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen 
bestond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden de volgende normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300), vmbo-bbl3 (304), vmbo-kbl2 (312) 
Normgroep 2: vmbo-kbl1 (310), vmbo-kbl3 (314) 
Normgroep 3: vmbo-gl1 (320) 
Normgroep 4: vmbo-tl1 (330), vmbo-tl3 (334), mbo1 (400), mbo2-1 (402) 
Normgroep 5: havo1 (350), vwo1 (360), mbo4-1 (410) 
Normgroep 6: mbo3-1 (406) 
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Resultaten per opleidingsniveau 

opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 34 340 11 10 72 
vmbo-bbl-klas 3 304 34 143 12 13 78 
vmbo-kbl-klas 1 310 36 265 11 13 66 
vmbo-kbl-klas 2 312 34 46 13 16 71 
vmbo-kbl-klas 3 314 38 173 13 12 93 
vmbo-gl-klas 1 320 47 89 11 27 78 
vmbo-tl-klas 1 330 43 609 12 14 88 
vmbo-tl-klas 3 334 43 22 10 29 68 
havo1 350 51 1042 13 5 98 
vwo1 360 53 265 13 21 87 
mbo1 400 42 373 16 5 97 
mbo2-1 402 41 293 15 11 85 
mbo3-1 406 54 439 16 10 94 
mbo4-1 410 53 655 15 11 90 

 
Resultaten per normgroep 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 34 529 11 10 78 
Normgroep 2 37 438 12 12 93 
Normgroep 3 47 89 11 27 78 
Normgroep 4 42 1297 14 5 97 
Normgroep 5 52 1962 13 5 98 
Normgroep 6 54 439 16 10 94 
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Normtabel Ruimtelijk inzicht 

 [2013] vmbo-bbl1 
vmbo-bbl3 
vmbo-kbl2 

vmbo-kbl1 
vmbo-kbl3 

vmbo-gl1 vmbo-tl1 
vmbo-tl3 
mbo1 
mbo2-1 

havo1 
vwo1 
mbo4-1 

mbo3-1 

1 zeer laag <17 <19 <30 <20 <29 <26 
2 laag 17-19 19-22 30-31 20-25 29-34 27-33 
3 tamelijk laag 20-24 23-26 32-37 26-31 35-41 34-42 
4 laag gemiddeld 25-30 27-32 38-42 32-37 42-47 43-49 
5 gemiddeld 31-35 33-38 43-47 38-44 48-54 50-56 
6 hoog gemiddeld 36-40 39-45 48-54 45-51 55-61 57-65 
7 tamelijk hoog 41-46 46-52 55-59 52-59 62-68 66-74 
8 hoog 47-55 53-58 60-66 60-67 69-76 75-82 
9 zeer hoog >55 >58 >66 >67 >76 >82 
 n = 529 438 89 1297 1962 439 
 werktijd* 17 min 18 min 28 min 21 min 20 min 19 min 
 norm subtest A** <25 <27 <39 <31 <43 <41 
 norm subtest B <19 <21 <28 <24 <29 <29 

*gemiddelde + 1 standaarddeviatie 
**subtest A = vormen doorgronden, subtest B = werken met maten, onder stanine 4 

Descriptieve gegevens Ruimtelijk inzicht 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=4754) zijn als volgt: de gemiddelde score is 46%, standaarddeviatie 15%, minimumscore 5%, 
maximumscore 98%, skewness ,281 (,036), kurtosis -,213 (,071).  Jongens (n=2437) zijn beter in 
ruimtelijk inzicht dan meisjes (n2317): 47% (16%) versus 45% (14%), maar het verschil is heel klein 

63.  Allochtone leerlingen (n= 306) zijn minder goed in ruimtelijk inzicht dan autochtone leerlingen 
(n=3391): 42% (15%) versus 47% (15%), en dat verschil is matig 64. Dyslectische leerlingen (n= 152) 
presteren BETER op deze test dan niet-dyslectische leerlingen (n=1823): 52% (16%) versus 47% 
(15%), maar het verschil wordt nog klein genoemd 65.  Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taal-
achtergrond en mogelijke dyslexie bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Ruimtelijk inzicht is .79( N=4754  N of items = 36). 

                                                             

63 df 4737,335, t 4,757, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,1. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 

64 df 3695, t -6,112, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,4. NB: allochtone leerlingen zijn wel beter in hoofdre-
kenen (zie eerder in dit hoofdstuk). Bij Ruimtelijk inzicht moet meer gelezen worden. 

65 df 1973, t 3,739, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,3. Bij Ruimtelijk inzicht moet weliswaar meer gelezen 
worden, maar er is geen tijdslimiet. 
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SNELREKENEN 

Doel: onderzoeken van de schoolse vaardigheden op het gebied van hoofdre-
kenen en op snelheid en nauwkeurigheid. 

Doelgroep: leerlingen in vo en mbo. 

Indicatie: om zicht te krijgen op de automatisering van de rekenvaardigheid. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test Snelrekenen is een test in meerkeuzevorm. Hij bestaat uit 33 opgaven 
die allemaal twee berekeningen vereisen, bijvoorbeeld: 20 + 7 - 9 = …. De 
eerste drie opgaven tellen nog niet mee, die zijn om te oefenen. Daarna gaat de 
tijd in. De leerling krijgt precies 5 minuten om zoveel mogelijk opgaven te 
maken. Een belangrijk aspect van rekenvaardigheid is ook de snelheid. In deze 
test staat die centraal. Er moet telkens gekozen worden uit 5 antwoorden. 
Gemeten wordt het aantal sommen dat in 5 minuten goed gemaakt wordt. 

Instructie 
Zie Instructie meerkeuzetesten wiskunde blz. 136. 

Normering Snelrekenen 
De standard-nine-indeling kan als richtlijn gebruikt worden voor het beoorde-
len van de prestaties van leerlingen. De normgrens ligt steeds na stanine 3 (de 
grijze balken). Alle scores daarboven kunnen beschouwd worden als ‘vol-
doende’. Deze normgrens is iets anders dan de gemiddelde score. Hij is geba-
seerd op gegevens van de ongeveer 15-20% leerlingen van vergelijkbaar 
opleidingsniveau die het laagst scoorden op de test. Zie voor een uitleg van het 
normeringssysteen p. 32.  

In de periode tot 2013 zijn van een groot aantal opleidingsniveaus data ver-
zameld. De 5644 leerlingen waren afkomstig van 31 verschillende scholen, 
verspreid over het land. Verwijderd uit de dataset zijn leerlingen met een 
werktijd korter dan 2 minuten en opleidingsniveaus met te weinig gegevens. 
Opleidingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen 
bestond op 0.1-niveau.  Zo ontstonden de volgende normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300), vmbo-gl1 (320), vmbo-gl2 (322), mbo1 
(400), mbo2-1 (402) 
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Normgroep 2: vmbo-bbl2 (302), vmbo-kbl1 (310), vmbo-kbl3 (314), vmbo-tl3 
(334) 
Normgroep 3: vmbo-bbl3 (304), vmbo-kbl2 (312) 
Normgroep 4: vmbo-tl1 (330), mbo4-1 (410) 
Normgroep 5: havo1 (350) 
Normgroep 6: vwo1 (360) 
Normgroep 7: mbo3-1 (406) 
 

Resultaten per opleidingsniveau 
opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 53 438 20 9 100 
vmbo-bbl-klas 2 302 57 23 20 21 94 
vmbo-bbl-klas 3 304 46 259 20 6 100 
vmbo-kbl-klas 1 310 60 272 22 12 100 
vmbo-kbl-klas 2 312 47 102 19 18 91 
vmbo-kbl-klas 3 314 58 259 21 9 97 
vmbo-gl-klas 1 320 52 28 22 15 94 
vmbo-gl-klas 2 322 54 24 18 21 91 
vmbo-tl-klas 1 330 62 568 21 12 100 
vmbo-tl-klas 3 334 60 27 19 27 91 
havo1 350 76 1125 18 12 100 
vwo1 360 87 224 11 45 100 
mbo1 400 54 380 21 0 97 
mbo2-1 402 54 567 22 3 100 
mbo3-1 406 65 475 20 7 100 
mbo4-1 410 62 873 21 0 100 

 
Resultaten per normgroep 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 54 1437 21 0 100 
Normgroep 2 59 581 21 9 100 
Normgroep 3 47 361 20 6 100 
Normgroep 4 62 1441 21 0 100 
Normgroep 5 76 1125 18 12 100 
Normgroep 6 87 224 11 45 100 
Normgroep 7 65 475 20 7 100 
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Normtabel voor Snelrekenen 

 [2013] vmbo-bbl1 
vmbo-gl1 
vmbo-gl2 
mbo1 
mbo2-1 

vmbo-bbl2 
vmbo-kbl1 
vmbo-kbl3 
vmbo-tl3 

vmbo-bbl3 
vmbo-kbl2 

vmbo-tl1 
mbo4-1 

1 zeer laag <19 <22 <18 <26 
2 laag 19-26 22-29 18-21 26-34 
3 tamelijk laag 27-35 30-40 22-30 35-43 
4 laag gemiddeld 36-45 41-51 31-39 44-55 
5 gemiddeld 46-58 52-64 40-49 56-67 
6 hoog gemiddeld 59-71 65-77 50-60 68-80 
7 tamelijk hoog 72-82 78-86 61-73 81-89 
8 hoog 83-90 87-91 74-85 90-95 
9 zeer hoog >90 >91 >85 >95 
 n = 1437 581 361 1441 
 werktijd* 7 min 7 min 7 min 7 min 

* gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Normtabel voor Snelrekenen (vervolg) 

 [2013] havo1 vwo1 mbo3-1 
1 zeer laag <39 <61 <27 
2 laag 39-51 61-71 27-37 
3 tamelijk laag 52-62 72-80 38-47 
4 laag gemiddeld 63-74 81-87 48-60 
5 gemiddeld 75-85 88-91 61-72 
6 hoog gemiddeld 86-91 92-94 73-82 
7 tamelijk hoog 92-94 95-96 83-90 
8 hoog 95-96 97-99 91-94 
9 zeer hoog >96 100 >94 
 n = 1125 224 475 
 werktijd* 7 min 7 min 7 min 

* gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
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Descriptieve gegevens Snelrekenen 

De descriptieve gegevens op basis van alle scores (percentages van goede antwoorden) van leerlingen 
(N=5644) zijn als volgt: de gemiddelde score is 63%, standaarddeviatie 22%, minimumscore 0%, 
maximumscore 100%, skewness ,216 (,033), kurtosis -,937 (,065).  Jongens (n=2973) zijn beter in 
snelrekenen dan meisjes (2671): 64% (22%) versus 61% (22%), maar het verschil is klein 66.  Alloch-
tone leerlingen (n= 415) zijn minder goed in snelrekenen dan autochtone leerlingen (n=3870): 56% 
(23%) versus 65% (22%), en dat verschil is matig 67. Dyslectische leerlingen (n= 198) presteren 
slechter op deze test dan niet-dyslectische leerlingen (n=2299): 56% (21%) versus 69% (22%), en dat 
verschil is groot 68.  Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie 
bekend.  

De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) van Snelrekenen is .89 ( N=5644  N of items = 30).  

 
Achtergronden 
Een slechte score op de test Rekenen en wiskunde 1 kan veroorzaakt zijn door problemen met 
begrijpend lezen, want deze test bevat (net als veel andere rekentesten) veel talige elementen. Het 
verdient dan aanbeveling om na een onverwacht slechte score ook de hoofdrekentest te laten maken, 
om vast te stellen of sprake is van een echt rekenprobleem. Zie ook: voorbeeldprotocol signaleren 
rekenproblemen, p. 24. 

Als een leerling die lage scores haalt bij spelling en flitswoorden, verdient het aanbeveling om daar-
naast naar met name de hoofdrekenprestaties te kijken want dyslectici zijn niet slechter in hoofdre-
kenen dan leerlingen die niet-dyslectisch zijn. Wanneer het rekenen goed gaat, is sprake van een 
contrast in de schoolse vaardigheden (taal slecht, rekenen goed). De taalproblemen zijn in dat geval 
waarschijnlijk níet veroorzaakt door omstandigheden of door een lage intelligentie en daarmee is 
dyslectische problematiek als oorzaak van de lage taalscores aannemelijker geworden.  

Maar let op: u mag het niet omdraaien! Het is niet zo dat een leerling die op alle fronten slecht scoort 
géén dyslexie kan hebben. Het is bovendien ook zo dat een deel van de dyslectische leerlingen (men 
noemt wel 25%) óók problemen heeft met de automatisering van de rekenvaardigheid. Omdat er bij 
de meeste rekentesten geen tijdsdruk is, leert de ervaring dat de meeste dyslectische leerlingen (als de 
intelligentie goed is) bij deze testen toch goede resultaten halen. 

  

                                                             

66 df 5642, t 5,720, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 

67 df 34283, t -7,503, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,4.  

68 df 2425, t -7,942, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,6. 
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TESTSUITE 3 – MODERNE VREEMDE TALEN 

Testsuite 3 bevat testmateriaal voor het signaleren van hiaten en leerproble-
men op het gebied van de moderne vreemde talen: Engels, Frans en Duits. De 
toetsen kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van het instroomniveau 
in de brugklas (m.n. de Eibo-toetsen Engels) en het mbo (alledrie de talen), én 
voor het meten van vorderingen in deze onderwijssoorten. De afdeling bestaat 
uit 5 bestanden, die elk verschillende toetsen bevatten. Onder het schema 
worden de toetsen afzonderlijk besproken. 

Bestandsnaam Code Toetsen 
Testmateriaal Engels TMEN [p.151] Spelling Engels Eibo 

Spelling Engels A 
Spelling Engels B  
Tekstbegrip Engels 1   
Tekstbegrip Engels 2 
Woorden Engels Eibo  
Woorden Engels 1  
Woorden Engels 2  
Orthografische Kennis Engels  

Testmateriaal Frans TMFR [p.174] Spelling Frans A 
Spelling Frans B 
Tekstbegrip Frans 1 
Tekstbegrip Frans 2 
Woorden Frans 1 
Woorden Frans 2 

Testmateriaal Duits TMDU [p.170] Spelling Duits A 
Spelling Duits B 
Tekstbegrip Duits 1 
Tekstbegrip Duits 2 
Woorden Duits 1 
Woorden Duits 2 

TESTMATERIAAL ENGELS 

Het Testmateriaal Engels bestaat uit toetsen op het gebied van Spelling (Eibo-
toets en twee paralleltoetsen), Tekstbegrip (twee toetsen, niveau 1 en 2) 
Woordkennis (Eibo-toets en toetsen niveau 1 en 2) en Orthografische kennis. 
Van elke test vindt u hieronder gegevens uit de dataverzameling en normta-
bellen, voor zover data beschikbaar waren.  

Normtabellen en vergelijkingsgegevens 
Normering ontstaat pas wanneer scholen toetsen afnemen en toetsgegevens 
naar ons opsturen. Voor een aantal toetsen konden we op basis van de ont-
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vangen data normtabellen ontwikkelen. U komt ze hieronder tegen. Als er 
(nog) geen normtabel beschikbaar is, kunt u echter wel gebruikmaken van 
vergelijkingsgegevens. Als meer dan 10 leerlingen de toets gemaakt hebben, 
komen vergelijkingsgegevens van school en klas in de output tevoorschijn, 
zodat u kunt zien hoe een leerling presteert t.o.v. andere leerlingen. Een slech-
te score noemt u bijvoorbeeld de 20% leerlingen die het laagst scoren op de 
hele toets, of op een van de deelgebieden. 

Spelling Engels 
Doel: nagaan of een leerling veel spelfouten maakt en wat voor fouten dat zijn. 

Doelgroepen: de Eibo-toets is gemaakt voor leerlingen die instromen in het 
voortgezet onderwijs; de twee andere toetsen zijn gemaakt voor het me-
ten van vooruitgang in de brugklas (na ongeveer 6 maanden onderwijs) 
en in het tweede jaar dat Engels gegeven wordt. De twee paralleltoetsen 
(Spelling Engels A en B) hebben ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad. 
De A- en B-toets kunnen ook gebruikt worden voor meting van het in-
stroomniveau in mbo-opleidingen waar Engels op het rooster staat. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Eibo is de afkorting van ‘Engels In Basis Onderwijs’, de naam van een corpus 
dat is samengesteld voor behandeling in de lessen Engels op de Basisschool. 

Elke Spellingtoets Bestaat uit dertig zinnen. Die komen een voor een op het 
scherm en terwijl de zin verschijnt, hoort de leerling hem ook via zijn koptele-
foon. In de zin op het scherm is één woord weggelaten. Dat woord moet de 
leerling auditief oppikken en invullen. 

De woorden van de toetsen zijn hoogfrequent en komen in de methoden 
Engels voor het basisonderwijs (Eibotoets) of het eerste brugklasjaar (Spelling 
A en B) aan de orde. Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbel-
taak van leren van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak te 
zwaar. Dit geldt vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het 
woord) ontbreekt, zoals bij het leren van woordenlijsten.  

De foutenclassificatie van de spellingtoetsen Engels is gebaseerd op het sche-
ma van Van Berkel (1999, p.227).  
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De door de toets onderscheiden foutencategorieën zijn: 

• Basisspelling: fouten die te maken hebben met de één-op-één-relatie 
tussen klank en letter(s). Voorbeelden: thea(tea), sjugar(sugar), 
schoe(shoe), tree(three) 

• Regelspelling: fouten tegen spellingregels. Bijvoorbeeld: there i.p.v 
their  (grammaticale functie); tcheese (tch alleen na korte klinker), soks 
(na een korte klinker –ck), yelow (na korte klinker meestal –ff, -ll, -ss), 
(N.B. een specifieke moeilijkheid bij het Engels is  het grote aantal uit-
zonderingen op de regels). 

• Opbouwspelling:  fouten die te maken hebben met de structuur van het 
woord en met de schrijfwijze van vaste voor- en achtervoegsels. Bi-
jvoorbeeld: undestand (under+stand), castel (vgl. apple, table, uncle), 
pictsjur (vgl. nature) 

• Inprentspelling: fouten die te maken hebben met een woordbeeld dat 
historisch zo gegroeid is: chees/cheas i.p.v. cheese, teecher i.p.v. teacher, 
adress i.p.v. address. 

Het maken van de toets duurt 10 à 15 minuten. Na afloop kan de docent een 
afdruk van de resultaten maken. Vrijwel alle fouten van de leerling zijn daarop 
reeds ondergebracht bij de vier eerder genoemde categorieën. Er kunnen in 
één woord verschillende fouten gemaakt worden. Eventuele restfouten moe-
ten door een terzake kundige docent of remedial teacher nog met de hand 
ergens bij worden ondergebracht.  

Instructie spellingtesten Moderne Vreemde Talen 
Zie blz. 38. Echter stel het testgebied in op Engels, Duits of Frans!  

Normering Spelling Engels Eibo 
Dit zijn de gegevens over de gemeten foutenaantallen per opleidingsniveau. 

Spelling Engels Eibo 
Opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 21 53 5 4 31 
vmbo-bbl-klas 3 304 14 105 6 1 29 
vmbo-kbl-klas 1 310 17 77 7 3 31 
vmbo-kbl-klas 2 312 16 46 7 4 29 

 

Opleidingniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen 
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bestond. Zo ontstonden de volgende normgroepen:  
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 
Normgroep 2: vmbo-bbl3 (304) 
Normgroep 3: vmbo-kbl1 (310),  vmbo-kbl2 (312) 
 
Normtabel voor Spelling Engels Eibo 

  vmbo-bbl1 vmbo-bbl3* vmbo-kbl1 
vmbo-kbl-2 
 

1 zeer laag >29 >25 >28 
2 laag 26-29 22-25 25-28 
3 tamelijk laag 25 19-21 22-24 
4 laag gemiddeld 22-24 16-18 19-21 
5 gemiddeld 20-21 13-15 15-18 
6 hoog gemiddeld 18-19 9-12 11-14 
7 tamelijk hoog 17 6-8 7-10 
8 hoog 13-16 4-5 5-6 
9 zeer hoog <13 <5 <5 

De
el

sc
or

es
 basisspelling** 5,9 (2,2) 4,4 (2,5) 4,8 (2,7) 

regelspelling 4,6 (1,7) 2,9 (1,8) 3,0 (1,9) 
opbouwspelling 3,0 (1,2) 2,3 (1,2) 2,4 (1,2) 
inprentspelling 7,5 (2,4) 4,7 (2,5) 5,2 (2,7) 

 n = 53 105 123 
 werktijd*** 9 min 8 min 7 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar. 
** gemiddelde aantallen fouten met tussen haakjes de standaarddeviaties 
***gemiddelde + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Spelling Engels Eibo 

De descriptieve gegevens op basis van het aantal gemaakte fouten van leerlingen (N=281) zijn als 
volgt: het gemiddelde aantal fouten is 16,4 (6,7), minimum aantal 1, het maximum aantal 31, 
skewness -,141 (,145), kurtosis -,637 (,290).  Er is geen verschil gemeten tussen de prestaties van 
jongens en meisjes. Ook tussen allochtone leerlingen (n=20) en autochtone leerlingen (n= 106) is 
geen verschil. Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend. 
Slechts 3 leerlingen hebben het kenmerk dyslectisch. Over het verschil tussen wel of niet dyslectisch 
valt dus weinig te zeggen. 

De betrouwbaarheid van Spelling Engels Eibo is .92 (Cronbach’s Alpha) (N = 281, N of items = 30). 

 

  



 

Handleiding Online Testprogramma’s                                               155 

Normering Spelling Engels A 
Dit zijn de gegevens over de gemeten foutenaantallen per opleidingsniveau. 

Resultaten per opleidingsniveau van Spelling Engels A 
Opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 3 304 12 205 6 0 33 
vmbo-kbl-klas 3 314 9 302 5 0 26 
vmbo-tl-klas 3 334 8 24 4 2 19 
havo-klas 1 350 16 78 7 4 36 
mbo2-klas 1 402 17 30 10 2 42 
mbo3-klas 1 406 12 58 8 3 37 
mbo4-klas 1 410 10 596 6 0 39 

 
Opleidingsniveaus zijn samengenomen als er geen significant verschil tussen 
bestond. Mbo2-klas 1 valt niet samen met andere opleidingen en is afzonder-
lijk te klein voor een normering. Zo ontstonden de volgende normgroepen:  
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300), mbo3-1 (406) 
Normgroep 2: havo1 (350) 
Normgroep 3: vmbo-kbl3 (314), vmbo-tl3 (334), mbo4-1 (410) 
 

Resultaten per normgroep van Spelling Engels A 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 12 262 6 0 37 
Normgroep 2 16 77 7 4 36 
Normgroep 3 9 728 6 0 39 
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Normtabel voor Spelling Engels A 
  vmbo-bbl1 

mbo3-1  
havo1 vmbo-kbl3 

vmbo-tl3  
mbo4-1 

1 zeer laag >24 >30 >20 
2 laag 20-23 26-30 18-20 
3 tamelijk laag 16-19 21-25 14-17 
4 laag gemiddeld 12-15 17-20 10-13 
5 gemiddeld 9-11 13-16 7-9 
6 hoog gemiddeld 7-8 10-12 5-6 
7 tamelijk hoog 6 8-9 4 
8 hoog 4-5 6-7 2-3 
9 zeer hoog <4 <6 <2 

De
el

sc
or

es
 basisspelling* 2,5 (2,5) 5,7 (4,3) 2,2 (2,6) 

regelspelling 3,4 (2,1) 4,3 (1,7) 2,6 (2,1) 
opbouwspelling 2,0 (1,4) 2,5 (1,4) 1,9 (1,2) 
inprentspelling 3,7 (2,2) 3,1 (1,4) 2,7 (1,9) 

 n = 262 77 728 
 werktijd** 8 min 9 min 8 min 

* gemiddelde aantallen fouten met tussen haakjes de standaarddeviaties 
**gemiddelde + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Spelling Engels A 
De descriptieve gegevens op basis van het aantal gemaakte fouten van leerlingen (N=1097) zijn als 
volgt: het gemiddelde aantal fouten is 11,0  (6,6), minimum aantal 0, maximum aantal 42, skewness 
1,107 (,174), kurtosis 1,726(,148). Er is geen verschil gemeten tussen de prestaties van jongens en 
meisjes. Allochtone leerlingen (n=63) scoren iets slechter dan autochtone leerlingen (n= 396): 13,6 
(9,0) fouten versus 11,2 (6,4) fouten, maar het verschil is klein69. Dyslectische leerlingen (n=19) 
maken gemiddeld twee keer zoveel fouten dan niet-dyslectische leerlingen (n=180): 22,2 (9,5) fouten 
versus 11,0 (7,0) fouten70.  Niet van alle deelnemers zijn geslacht, en taalachtergrond bekend en is 
aangegeven of ze dyslectisch dan wel niet dyslectisch zijn. 

De betrouwbaarheid van Spelling Engels A is .91 (Cronbach’s Alpha) (N = 566, N of items = 40). 

Normering Spelling Engels B 
Voor deze toets zijn in 2013 nog onvoldoende data aangeleverd. De in het programma 
ingebouwde normen zijn – voor zover beschikbaar - gebaseerd op Spelling Engels A. 

                                                             

69 df 72,100, t -2,038, p =.045, effectgrootte (Cohen’s d) 0,3. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 

70 df 197, t 6,410, p <.001, effectgrootte (Cohen’s d) 1,3. Dit verschil is erg groot. 
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TEKSTBEGRIP ENGELS 

Voor het meten van instroomniveau en vorderingen op het gebied van tekst-
begrip Engels vindt u in het Testmateriaal twee toetsen. De nummers geven 
aan dat sprake is van verschillende niveaus, zowel wat de teksten als wat de 
vragen betreft. 

Doel: nagaan of een leerling in staat is eenvoudige teksten begrijpend te lezen.  

Doelgroepen: Tekstbegrip Engels 1 is gemaakt voor leerlingen in brugklas 
vmbo 1, 2, 3 of mbo1, die minstens een half jaar Engels gehad hebben. 
Tekstbegrip Engels 2 is gemaakt voor leerlingen die instromen in brug-
klas vmbo4, havo/vwo of mbo2/3. Beide toetsen kunnen eventueel ook 
gebruikt worden voor het meten van vooruitgang na verloop van tijd. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Deelprocessen bij begrijpend lezen 

Bij het toepassen van kennis tijdens het begrijpend lezen is in elk geval sprake 
van een aantal deelprocessen, die met elkaar interacteren en min of meer 
hiërarchisch geordend zijn71. De basis is het herkennen van woord en woord-
betekenis. De volgende stap is het begrijpen van de structuur en de betekenis 
van zinnen en de verbanden tussen de zinnen. Als laatste komt dan het begrij-
pen van grotere tekstgehelen om een mentaal beeld te krijgen van de grote lijn 
van de tekst en het monitoren van het hele proces (Flores d’Arcais, 1991; 
Perfetti et al., 2005).  

De elektronische Tekstbegriptoetsen maken onderscheid tussen een micro-, 
een meso- en een macrobegripsniveau, die samenhangen met bovengenoemde 
deelprocessen. Deze drie niveaus worden beschouwd als aspecten van tekst-
begrip die in verschillende mate door leerlingen worden beheerst en/of toe-
gepast als ze lezen.  Zie voor meer informatie over achtergronden van Tekst-
begrip p. 68. 

                                                             

71 Begrijpend lezen wordt op die manier dus beschouwd als een bottom-up proces, hoewel een strategische 
leesaanpak soms ook top-down kan zijn, zoals bij het ‘wederzijds leren’ van Palincsar & Brown (1984). 
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Tekstbegrip Engels 1 
De toets Tekstbegrip 1 heeft 36 vierkeuzevragen en er verschijnt drie keer een 
andere tekst.  

• De tekst 'All about Harry Potter’ bestaat uit 256 woorden, waarvan 1,2% 
moeilijke woorden72. De gemiddelde woordlengte is 5 letters en de ge-
middelde zinslengte 13,8 woorden. 

• De tekst 'Depressed polar bear cheers up with jacuzzi' bestaat uit 168 
woorden, waarvan 5,4% moeilijke woorden. De gemiddelde woordleng-
te is 4,5 letters en de gemiddelde zinslengte 13,1 woorden. 

• De tekst 'Tea at the Castle' bestaat uit 272 woorden, waarvan 3,3% 
moeilijke woorden. De gemiddelde woordlengte is 4,1 letters en de ge-
middelde zinslengte 15,8 woorden. 

Normering Tekstbegrip Engels 1 
Resultaten van Tekstbegrip Engels 1 per opleidingsniveau 

Opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 33 39 10 14 58 
vmbo-bbl-klas 3 304 43 204 14 14 86 
vmbo-kbl-klas 1 310 38 63 15 11 75 
vmbo-kbl-klas 2 312 39 43 15 8 72 
vmbo-kbl-klas 3 314 55 235 17 19 89 
vmbo-tl-klas 3 334 62 22 12 42 83 
mbo2-klas 1 402 56 33 21 17 86 

 

Resultaten van Tekstbegrip 1 per normgroep 

 
gem n stdev min max 

Normgroep 1 41 310 15 8 86 
Normgroep 2 55 268 17 17 89 
Normgroep 3 66 65 11 36 89 
Normgroep 4 76 54 14 32 97 

 

                                                             

72 Onder moeilijk woorden verstaan we woorden die volgens de site 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/cgi-bin/webfreqs/web_vp.cgi niet bij de 2000 meest frequente 
woorden van het Engels horen en ook niet bij de academische woorden. Níet meegeteld zijn daarbij de 
woorden die (afleidingen van) namen zijn, die lijken op Nederlandse woorden, die samengesteld zijn uit of 
afgeleid zijn van hoogfrequente woorden én woorden waarvan de letterlijke vertaling is gegeven. 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/cgi-bin/webfreqs/web_vp.cgi)
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Van vmbo-bbl klas 1 beschikten we over te weinig data en bovendien is de 
score te laag: niemand haalt een score hoger dan 60%. Opleidingsniveaus zijn 
samengenomen als er geen significant verschil tussen bestond op 0.1-niveau.  
Zo ontstonden de volgende normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl-klas3 (304), vmbo-kbl-klas1 (310), vmbo-kbl-klas2 
(312) 
Normgroep 2: vmbo-kbl-klas3 (314), mbo2 klas1 (402) 
Normgroep 3: vmbo-tl-klas3 (334), mbo4 klas1 (410) 
Normgroep 4:  mbo3-klas1 (406) 
 
Normtabel voor Tekstbegrip Engels 1 

  vmbo-bbl3 
vmbo-kbl1 
vmbo-kbl-2 

vmbo-kbl1 
mbo-1 

vmbo-tl3 
mbo4-1 

mbo3-1 

1 zeer laag <18 <25 <46 <48 
2 laag 18-23 25-30 46-51 48-57 
3 tamelijk laag 24-30 31-40 52-55 58-64 
4 laag gemiddeld 31-35 41-50 56-63 65-74 
5 gemiddeld 36-42 51-59 64-69 75-80 
6 hoog gemiddeld 43-52 60-68 70-75 81-86 
7 tamelijk hoog 53-60 69-76 76-79 87-94 
8 hoog 61-68 77-83 80-82 95-96 
9 zeer hoog >68 >83 >82 >96 
 microvragen* 47 (18) 59 (20) 69 (15) 76 (16) 
 mesovragen 36 (17) 50 (20) 76 (16) 77 (17) 
 macrovragen 41 (20) 56 (21) 54 (21) 75 (17) 
 n = 310 268 65 54 
 werktijd** 22 min 23 min 26 min 26 min 

* tussen haakjes de standaarddeviaties 
** gemiddelde + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Tekstbegrip Engels 1 
De descriptieve gegevens op basis van het percentage goed beantwoorde vragen van leerlingen 
(N=736) zijn als volgt: de gemiddelde score is 50 (19)%, minimumscore 8%, maximumscore 97%, 
skewness ,212 (,090), kurtosis -766(,180). Jongens (n=435) presteren iets beter op deze test dan 
meisjes (n= 301): 52(20)% versus 49(18)%73, maar het verschil is klein. Er is geen verschil gemeten 

                                                             

73 df 688,054, t 2,397, p =. 017, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 
0.5 groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang 
(Cohen, 1988). 
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tussen de prestaties van allochtone leerlingen (n=58)  en autochtone leerlingen (n=294). Er is even-
eens geen verschil gemeten tussen de prestaties van dyslectische leerlingen (n=10)  en niet-
dyslectische leerlingen (n=173). Niet van alle deelnemers zijn geslacht en taalachtergrond bekend en 
is aangegeven of ze dyslectisch dan wel niet dyslectisch zijn. 

De betrouwbaarheid van Tekstbegrip Engels 1 is .83 (Cronbach’s Alpha) (N = 678, N of items = 36). 

Tekstbegrip Engels 2 
De toets Tekstbegrip Engels 2 heeft 36 vierkeuzevragen en er verschijnt drie 
keer een andere tekst.  

• De tekst 'Jurassic Park might become reality’ bestaat uit 291 woorden, 
waarvan 9,6% moeilijke woorden. De gemiddelde woordlengte is 5,5 
letters en de gemiddelde zinslengte 14,2 woorden. 

• De tekst 'Lots of dangerous earthquakes in the last ten years' bestaat uit 
224 woorden, waarvan 2,2% moeilijke woorden. De gemiddelde woord-
lengte is 4,8 letters en de gemiddelde zinslengte 15,6 woorden. 

• De tekst 'Diabetes threat to children' bestaat uit 385 woorden, waarvan 
5,5% moeilijke woorden. De gemiddelde woordlengte is 4,7 letters en de 
gemiddelde zinslengte 17,1 woorden. 

  

Normering voor Tekstbegip Engels 2 
Dit zijn de belangrijkste resultaten van Tekstbegrip Engels 2. Slechts van drie 
opleidingen waren data beschikbaar. 

Resultaten Tekstbegrip Engels 2 per opleidingsniveau 
Opleiding code gem n stdev min max 
havo-klas 1 350 69 20 17 36 92 
mbo2-klas 1 402 47 27 14 22 73 
mbo4-klas 1 410 66 443 17 19 100 

 

Tussen 350 (havo-klas1) en 410 (mbo4-klas 1) bestaat geen significant ver-
schil, daarom zijn ze samengenomen. Opleiding mbo2-1 laat wel een afwij-
kend patroon zien. De normtabel van mbo2-1 (402) moet als zeer voorlopig 
worden beschouwd, omdat hij gebaseerd is op weinig gegevens. De twee 
normgroepen zijn: 

Normgroep 1: mbo2-1 (402) 
Normgroep 2: havo1 (350), mbo4-1 (410)  
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Normtabellen voor Tekstbegrip Engels 2 

  mbo2-1 havo-klas 1 
mbo4-klas 1 

1 zeer laag <23 <34 
2 laag 23-24 34-41 
3 tamelijk laag 25-32 42-53 
4 laag gemiddeld 33-47 54-65 
5 gemiddeld 48-52 66-72 
6 hoog gemiddeld 53-55 73-80 
7 tamelijk hoog 56-59 81-86 
8 hoog 60-70 87-92 
9 zeer hoog >70 >92 
 micro** 61 (20) 78 (18) 
 meso 35 (15) 57 (21) 
 macro 45 (20) 65 (20) 
 n = 27 463 
 werktijd** 38 min 32 min 

* gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviaties 
** gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 
 

Descriptieve gegevens Tekstbegrip Engels 2 

De descriptieve gegevens op basis van het percentage goed beantwoorde vragen van leerlingen 
(N=490) zijn als volgt: de gemiddelde score is 66 (17)%, minimumscore 19%, maximumscore 100%, 
skewness ,-433 (,110), kurtosis -525(,220). Er is geen verschil gemeten tussen de prestaties van 
jongens en meisjes. Er is eveneens geen verschil gemeten tussen de prestaties van allochtone leer-
lingen (n=17)  en autochtone leerlingen (n=163). Er is bovendien geen verschil gemeten tussen de 
prestaties van dyslectische leerlingen (n=14)  en niet-dyslectische leerlingen (n=21). Niet van alle 
deelnemers zijn geslacht en taalachtergrond bekend en is aangegeven of ze dyslectisch dan wel niet 
dyslectisch zijn. 

De betrouwbaarheid van Tekstbegrip Engels 2 is .85 (Cronbach’s Alpha) (N = 507, N of items = 36). 
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WOORDEN ENGELS 

Voor het meten van vorderingen of het instroomniveau op het gebied van 
woordkennis Engels vindt u in het Testmateriaal drie toetsen. De eerste is 
gebaseerd op de Eibo-woordenlijst voor het basisonderwijs. De nummers bij 
de andere twee toetsen geven aan dat sprake is van verschillende niveaus. 

Doel: nagaan of een leerling eenvoudige, of (bij Woorden 2) iets minder een-
voudige Engelse woorden kent.  

Doelgroepen: de Eibotoets is bedoeld voor het meten van het instroomniveau 
woordkennis Engels in de brugklas. De toets Woorden Engels 1 is ge-
maakt voor het meten van vooruitgang in de brugklas na 6 maanden on-
derwijs en voor het meten van instroomniveau in mbo2. De toets Woor-
den Engels 2 is gemaakt voor brugklas na minimaal 1 jaar onderwijs en 
voor het meten van het instroomniveau in mbo 3 en 4. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
De toetsen Woorden Engels Eibo, 1 en 2 bestaan elk uit 40 Engelse zinnen, die 
stuk voor stuk tevoorschijn komen en waarin één woord dikgedrukt is. De 
leerling moet aanwijzen wat de beste vertaling van dat woord is. De moeilijk-
heidsgraad van Eibo, 1 en 2 is oplopend. 

Output  
De output van de toets bestaat uit een percentage goede antwoorden. De 
resultaten van de toetsen worden automatisch verwerkt en kunnen ook wor-
den afgedrukt. U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekij-
ken en afdrukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan en 
druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de gewenste 
periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere testgebieden tege-
lijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecteren van de testgebie-
den de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het uitgebreide profiel inclu-
sief de bijlagen worden getoond op het scherm. Klik vervolgens op DRUK AF 
om dit overzicht uit te printen. 
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Normering Woorden Engels Eibo  
Voor de eerste klassen van mbo 1 en 2 was al eerder een normtabel gemaakt. 
Op basis van nieuwe gegevens kon er in 2013 ook een tabel voor een aantal 
klassen van het vmbo worden samengesteld. 

Resultaten Woorden Engels Eibo in het vmbo 
Opleiding code gem n stdev min max 
vmbo-bbl-klas 1 300 59 54 18 20 95 
vmbo-bbl-klas 3 304 66 99 19 18 95 
vmbo-kbl-klas 1 310 65 79 17 25 98 
vmbo-kbl-klas 2 312 65 48 17 20 90 

Tussen de drie hoogste opleidingsniveaus bestaat geen significant verschil, 
daarom zijn ze samengenomen. Zo ontstonden twee normgroepen: 
Normgroep 1: vmbo-bbl1 (300) 
Normgroep 2: vmbo-bbl3 (304), vmbo-kbl1 (310), vmbo-kbl2 (312). 
 
Normtabel voor Woorden Engels Eibo 

  vmbo-bbl1 
 

vmbo-bbl3 
vmbo-kbl1 
vmbo-kbl-2 

mbo1-1 
mbo2-1 

1 zeer laag <31 <34 <21 
2 laag 31-37 34-43 21-28 
3 tamelijk laag 38-44 44-52 29-52 
4 laag gemiddeld 45-50 53-64 53-68 
5 gemiddeld 51-63 65-71 69-86 
6 hoog gemiddeld 64-74 72-81 87-93 
7 tamelijk hoog 75-84 82-86 94-96 
8 hoog 85-91 87-91 97-98 
9 zeer hoog >91 >91 >98 
 n = 53 218 73 
 werktijd* 9 min 10 min 9 min 

* gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Woorden Engels Eibo 

De descriptieve gegevens op basis van het percentage goed beantwoorde vragen van leerlingen 
(N=271) zijn als volgt: de gemiddelde score is 65 (17)%, minimumscore 18%, maximumscore 98%, 
skewness -,373 (,148), kurtosis -566(,295). Er is geen verschil gemeten tussen de prestaties van 
jongens (n=161) en meisjes (n=110). Er is eveneens geen verschil gemeten tussen de prestaties van 
allochtone leerlingen (n=22)  en autochtone leerlingen (n=105).  Niet van alle deelnemers zijn 
geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend (slechts 3 leerlingen hebben het kenmerk 
dyslectisch). 
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De betrouwbaarheid van Woorden Engels Eibo is .88 (Cronbach’s Alpha) (N = 271, N of items = 40). 

Normering Woorden Engels 1 
Er zijn data verzameld van de derde klassen van vmbo-bbl, kbl en tl en van de 
eerste klassen van mbo2, 3 en 4. Waar geen significante verschillen tussen de 
resultaten bestaan, zijn opleidingsniveaus samengenomen. De normen voor de 
drie mbo-opleidingen zijn gebaseerd op data die in een eerder stadium al 
verzameld werden. 

Normtabel voor Woorden Engels 1 

  vmbo-bbl3* vmbo-kbl1 
vmbo-tl-3 

mbo2-1 
mbo3-1 
mbo4-1 

1 zeer laag <29 <34 <42 
2 laag 29-35 34-44 42-58 
3 tamelijk laag 36-45 45-57 59-66 
4 laag gemiddeld 46-56 58-70 67-76 
5 gemiddeld 57-68 71-81 77-85 
6 hoog gemiddeld 69-77 82-87 86-89 
7 tamelijk hoog 78-85 88-93 90-94 
8 hoog 86-91 94-96 95-97 
9 zeer hoog >91 >96 >98 
 n = 207 312 126 
 werktijd** 11 min 9 min 9 min 

* De software verwerkt alleen gegevens van het eerste leerjaar. 
** gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Woorden Engels 1 

De descriptieve gegevens op basis van het percentage goed beantwoorde vragen van leerlingen 
(N=519) zijn als volgt: de gemiddelde score is 68 (19)%, minimumscore 13%, maximumscore 100%, 
skewness -,465 (,107), kurtosis -710(,214). Er is een klein verschil gemeten tussen de prestaties van 
jongens (n=277) en meisjes (n=242: 70(19)% versus 66(20)%74. Er is geen verschil tussen de presta-
ties van allochtone leerlingen (n=30)  en autochtone leerlingen (n=166).  Niet van alle deelnemers 
zijn geslacht, taalachtergrond en mogelijke dyslexie bekend (slechts 3 leerlingen hebben het kenmerk 
dyslectisch). 

De betrouwbaarheid van Woorden Engels 1 is .90 (Cronbach’s Alpha) (N = 590, N of items = 40). 

                                                             

74 df 517, t  2,323, p =.021, effectgrootte (Cohen’s d) 0,2. De gebruikelijke interpretatie is dat alles boven 0.5 
groot wordt genoemd, 0.5-.03 matig, 0.3-0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 
1988). 
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Normering Woorden Engels 2 
Van de volgende opleidingen zijn gegevens verzameld: 

Resultaten Woorden Engels 2 per opleidingsniveau 
Opleiding code gem n stdev min max 
mbo2-klas 1 402 61 16 21 33 95 
mbo4-klas 1 410 79 222 14 23 100 

 

Alleen van opleidingsniveau 410 (mbo4-klas 1) was het aantal data voldoende 
voor het samenstellen van een normtabel. 

Normtabel voor Woorden Engels 2 

  mbo4-1 

1 zeer laag <51 
2 laag 51-59 
3 tamelijk laag 60-68 
4 laag gemiddeld 69-77 
5 gemiddeld 78-85 
6 hoog gemiddeld 86-89 
7 tamelijk hoog 90-92 
8 hoog 93-95 
9 zeer hoog >95 
 n = 222 
 werktijd* 11 min 

*gemiddelde werktijd + 1 standaarddeviatie 

Descriptieve gegevens Woorden Engels 2 

De descriptieve gegevens op basis van het percentage goed beantwoorde vragen van leerlingen 
(N=237) zijn als volgt: de gemiddelde score is 78 (15)%, minimumscore 23%, maximumscore 100%, 
skewness -,1080 (,158), kurtosis ,896(,315). Er is geen verschil gemeten tussen de prestaties van 
jongens (n=93) en meisjes (n=144). Niet van alle deelnemers zijn geslacht, taalachtergrond en 
mogelijke dyslexie bekend (slechts 1 leerling heeft het kenmerk ‘niet-Nederlandstalig’ en 5 leerlingen 
hebben het kenmerk ‘dyslectisch’). 

De betrouwbaarheid van Woorden Engels 2 is .90 (Cronbach’s Alpha) (N = 237, N of items = 40). 
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ORTHOGRAFISCHE KENNIS ENGELS 

Doel: meten van de kwaliteit van de opslag van visuele woordbeelden van het 
Engels in het langetermijngeheugen; 

Doelgroep: vo en mbo; 

Indicatie: in vervolgonderzoek na screening op dyslexie; 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Bij de test Orthografische Kennis Engels gaat om het om het snel kunnen 
identificeren van correct gespelde woordvormen, ten opzichte van woorden 
die niet goed gespeld zijn. De test bestaat uit woorden van 1 t/m 3 lettergre-
pen. De testpersonen kiezen 44 keer uit vijf mogelijkheden: het correct ge-
spelde woord, twee fonologisch identieke, maar fout gespelde woorden, en 
fonologisch niet-gelijke en orthografisch afwijkende woorden. Voorbeeld: 
learn (goed gespeld woord); lern (fonologisch gelijk); lirn (fonologisch gelijk); 
laern (letterwissel); lear (letter weggelaten). De opbouw en werking van de test 
is verder hetzelfde als bij de Nederlandse orthografische test. De eerste twee 
opgaven tellen niet mee, die zijn om te oefenen. In het Brugklasonderzoek is 
vastgesteld dat zwakke technisch lezers (meer dan twee jaar achterstand op 
de EMT) in deze test meer fouten maken dan niet-zwakke lezers. De laatste 
jaren is echter ook bekend geworden dat er zwakke lezers zijn met een relatief 
talent op het gebied van de orthografische kennis, dat wil zeggen: ze horen 
daar niet bij de zwakste groep. Zie ook achtergronden, blz. 181.  U leest daar 
ook waarom het interessant kan zijn om in het (vervolg)onderzoek naar dys-
lexie juist een Engelse orthografische test af te nemen. 

Normering Orthografische Kennis Engels 
Er zijn data verzameld van de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl, -tl, havo, vwo 
en gymnasium. Scores van opleidingsniveaus zijn samengenomen als er geen 
significant verschil bestond tussen de opleidingsniveaus. De voorlopige nor-
mering is ontleend aan de resultaten van het Brugklasproject (Schijf, 2009). 
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Normtabel voor Orthografische Kennis Engels 

  vmbo-bbl1  
 

vmbo-kbl1 vmbo-t1 havo1 
vwo1 

gym1 

1 zeer laag <20 <23 <29 <42 <64 
2 laag 20-24 23-30 29-37 42-49 64-67 
3 tamelijk laag 25-31 31-41 38-47 50-55 68-71 
4 laag gemiddeld 32-40 42-48 48-55 56-62 72-75 
5 gemiddeld 41-52 49-57 56-66 63-70 76-81 
6 hoog gemiddeld 53-60 58-65 67-74 71-80 82-86 
7 tamelijk hoog 61-65 66-74 75-81 81-85 87-90 
8 hoog 66-78 75-80 82-88 86-88 91-93 
9 zeer hoog >78 >80 >88 >88 >93 
 n = 96 101 147 243 96 

 

In de test Orthografische Kennis Engels moeten testpersonen uit vijf mogelijk-
heden het woord met de juiste spelling kiezen. Twee van de foute antwoorden 
worden hetzelfde uitgesproken als het doelwoord. De output maakt onder-
scheid tussen fouten in deze fonologisch gelijke woorden en fouten die niet 
alleen orthografisch, maar ook fonologisch afwijken van het doelwoord. Als 
testpersonen vooral fouten maken in de eerste categorie, dan betekent dit dat 
ze bij het lezen de woorden wel verklanken. Alleen de orthografische vorm is 
niet precies genoeg opgeslagen. Maken ze fouten in de tweede categorie, dan 
betekent dit dat er niet alleen sprake is van een gebrekkige orthografische 
opslag in het langetermijngeheugen, maar dat de woorden bij het lezen ook 
niet verklankt worden. 

In de test worden ook de gemiddelde reactietijden gemeten. Bij leerlingen die 
de test goed maken, maar erg veel tijd nodig hadden, is het terugvinden van 
visuele woordvormen in het langetermijngeheugen niet optimaal geautomati-
seerd. Als voorlopige norm hiervoor is genomen de gemiddelde reactietijd 
(2689 msec) plus een standaarddeviatie (550 msec) van de bovengemiddeld 
presterende leerlingen in het Brugklasonderzoek van Schijf (2009), wat uit-
komt op >3239 msec. Er zijn ook leerlingen die onder de norm scoren en de 
test sneller maken dan de gemiddelde reactietijd minus een standaarddeviatie 
van de groep bovengemiddeld presterende leerlingen in het Brugklasonder-
zoek (<2139 mscec). Deze leerlingen kunnen ervan van verdacht worden de 
test niet serieus te hebben gemaakt. 
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Dit is de output van een leerling uit havo1, die met een score van 45% in de categorie ‘laag’ valt (zie 
stanine-overzicht). Hij koos vooral fouten die hetzelfde worden uitgesproken als de doelwoorden, een 
teken dat ze de woorden wel verklankt. De kortere woorden zijn kennelijk gemakkelijker voor haar. De 
output verstrekt ook informatie over de responstijd per antwoord. Als leerlingen erg lang doen over 
het kiezen van antwoorden, is dat een teken van gebrekkige automatisering van de visuele woord-
beeldkennis en een slechte toegang tot deze informatie in het langetermijngeheugen. 

Instructie Orthografische Kennis Engels 
Vooraf 
Zie blz. 38.  

De testsituatie 
• Vraag de leerling de koptelefoon op te zetten om geen last te hebben van 

omgevingsgeluiden.  

• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 
schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. Vertel eventueel dat de 
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eerste twee opgaven nog niet meetellen. Die zijn om te oefenen. Waar-
schuw dat hij straks steeds één keer moet klikken op het goede woord 
(niet dubbelklikken dus).  

• Blijf in de buurt voor als er vragen of problemen zijn. 

• Na afloop krijgt de leerling géén diagnose te zien, hij leest alleen dat de 
taak klaar is. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
Zie blz. 38. 

Achtergronden 
De test ‘Orthografische kennis Nederlands’ meet de kwaliteit van de in het langetermijngeheugen 
opgeslagen kennis van de orthografische (visuele) vormen van het Nederlands en de snelheid waar-
mee deze informatie beschikbaar kan zijn. Het gaat bij deze test om het herkennen van een correct 
gespeld woord ten opzichte van twee woorden die hetzelfde worden uitgesproken maar een afwij-
kende (foutieve) spelling hebben en twee woorden die niet alleen een andere spelling hebben, maar 
die bij teruglezen ook anders worden uitgesproken. Deze laatste twee woorden wijken maar weinig 
af van het doelwoord. Er zijn bijvoorbeeld twee letters verwisseld, er is een letter toegevoegd, of een 
letter weggelaten. De aanname is dat vanwege problemenmet de fonologische verwerking van de 
taal en met de toegang tot de orthografische woordbeelden in het langetermijngeheugen dyslectische 
leerlingen deze test over het algemeen slechter maken, dat wil zeggen minder accuraat en en/of 
minder snel, dan niet-dyslectische leerlingen (Olson, Forsberg, Wise & Rack, 1994). 

Bij het lezen functioneert het omzetten van letters in klanken als een zelflerend mechanisme waar-
mee orthografische kennis wordt opgebouwd in het langetermijngeheugen. Van elk woord dat wordt 
omgezet wordt specifieke informatie opgeslagen. Daardoor breidt de kennis van visuele woordbeel-
den, altijd gekoppeld aan klankvorm en betekenis, zich steeds verder uit (Share, 1995). Deze kennis 
wordt zowel bij het lezen als bij het spellen gebruikt. Een goede orthografische kennis zorgt voor 
snellere woordherkenning en betere resultaten bij het spellen. Een gevolg van het fonologische tekort 
van dyslectici is dat orthografische vormen van bekende woorden minder vaak en minder goed zijn 
opgeslagen in het langetermijngeheugen en voor zover ze wel zijn opgeslagen, worden ze minder snel 
teruggevonden (Perfetti, 1992). Het probleem is ernstiger naarmate er meer 'verzwarende omstan-
digheden' zijn, waarvan tijdsdruk er één is (Van der Leij, 1995-1).  

Hoewel het kernprobleem van dyslectici vooral te maken heeft met de fonologisch verwerking die tot 
orthografische kennis leidt, gaat dit probleem niet altijd gepaard met even grote tekorten in de 
orthografische competentie. Binnen de groep dyslectici komt meer variatie voor in het orthografisch 
coderen dan in het fonologisch recoderen. Dat betekent dat sommige dyslectici relatief sterker zijn in 
het verwerken van de grotere orthografische eenheden, vooral in het orthografisch meer complexe 
Engels. (Bekebrede et al., 2009; Miller-Guron & Lundberg, 2000; Van der Leij & Morfidi, 2006). Een 
Engelse orthografische test geeft dus een beter beeld van de orthografische competentie dan een 
Nederlandse. Dat is van belang voor het gegeven dat dyslectici met relatief sterkere orthografische 
capaciteiten lijken zich bij het lezen en spellen in het Nederlands en in het Engels beter te ontwikke-
len (Schijf, 2009). Er kan dus sprake zijn van compensatie van het probleem met de fonologie. 
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TESTMATERIAAL DUITS 

Het Testmateriaal Duits bestaat uit toetsen op het gebied van Spelling (twee 
paralleltoetsen), Tekstbegrip (twee toetsen, niveau 1 en 2) en Woordkennis 
(twee toetsen, niveau 1 en 2). 

Spelling Duits A en B 
Voor het meten van vorderingen op het gebied van spelling Duits vindt u in 
het Testmateriaal twee toetsen. De letters geven aan dat sprake is van paral-
leltoetsen, met ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad. U kunt met de B-toets 
na verloop van tijd meten of de leerling vooruitgegaan is. 

Doel: nagaan of een leerling in staat is gangbare Duitse woorden goed te spel-
len.  

Doelgroepen: de toets is gemaakt voor het meten van vooruitgang in de brug-
klas (na ongeveer 6 maanden onderwijs) en in het tweede jaar dat Duits 
gegeven wordt. Ook kan de toets gebruikt worden voor meting van het 
instroomniveau in mbo-opleidingen waar Duits op het rooster staat. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
Er zijn twee paralleltoetsen (A en B) die ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad 
hebben. Elke spellingtoets bestaat uit tweeëndertig zinnen. Die komen een 
voor een op het scherm en terwijl de zin verschijnt, hoort de leerling hem ook 
via zijn koptelefoon. In de zin op het scherm is één woord weggelaten. Dat 
woord moet de leerling auditief oppikken en invullen. 

De woorden van de toets zijn over het algemeen hoogfrequent en komen in de 
methoden voor Duits in het eerste leerjaar aan de orde. In deze methoden 
wordt doorgaans niet apart aandacht besteed aan de spelling. De leerlingen 
worden geacht zich de schrijfwijze van de woorden door inprenting eigen te 
maken. Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren 
van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak te zwaar. Dit geldt 
vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ont-
breekt, zoals bij het leren van woordenlijsten.  
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Foutenclassificatie 
De foutenclassificatie van de spellingtoetsen moderne vreemde talen is geba-
seerd op het schema van Van Berkel (Van Berkel, 1999 blz. 227). Deze fouten-
categorieën zijn: 

• Basisspelling: fouten die te maken hebben met de één-op-één-relatie 
tussen klank en letter(s).  

• Regelspelling: fouten tegen spellingregels.  

• Opbouwspelling:  fouten die te maken hebben met de structuur van het 
woord en met de schrijfwijze van vaste voor- en achtervoegsels.  

• Inprentspelling: fouten die te maken hebben met een woordbeeld dat 
historisch zo gegroeid is. 

Het maken van de toets duurt 10 à 15 minuten. Na afloop kan de docent een 
afdruk van de resultaten maken. Vrijwel alle fouten van de leerling zijn daarop 
reeds ondergebracht bij de vier bovengenoemde categorieën. Als de leerling 
zomaar iets getypt heeft, staat het woord bij de restfouten. Er kunnen in één 
woord verschillende fouten gemaakt worden. Restfouten kunnen soms door 
een terzake kundige docent of remedial teacher nog met de hand ergens bij 
worden ondergebracht.  

Output Spelling Duits A en B 
De resultaten van de toetsen worden automatisch verwerkt en kunnen wor-
den afgedrukt. U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekij-
ken en afdrukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan en 
druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de gewenste 
periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere testgebieden tege-
lijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecteren van de testgebie-
den de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het uitgebreide profiel inclu-
sief de bijlagen worden getoond op het scherm. Klik vervolgens op DRUK AF 
om dit overzicht uit te printen. 
De toetsen hebben nog geen normering. Die ontstaat pas wanneer scholen dit 
jaar toetsen afnemen en toetsgegevens naar ons opsturen. 

TEKSTBEGRIP DUITS 1 EN 2 

Voor het meten van instroomniveau en vorderingen op het gebied van tekst-
begrip Duits vindt u in het Testmateriaal twee toetsen. De nummers geven aan 
dat sprake is van verschillende niveaus, zowel wat de teksten als wat de vra-



172                                              Handleiding Online Testprogramma’s 

gen betreft. 

Tekstbegrip Duits 1 
Doel: nagaan of een leerling in staat is eenvoudige teksten begrijpend te lezen.  

Doelgroepen: de toets is gemaakt voor het meten van vooruitgang in de brug-
klas en voor het meten van instroomniveau in mbo2.  

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
De toets Tekstbegrip 1 heeft 36 vierkeuzevragen en er verschijnt drie keer een 
andere tekst.  

• De tekst 'Katze Emi’ bestaat uit 221 woorden, de gemiddelde woord-
lengte is 4,8 letters en de gemiddelde zinslengte 12,3 woorden. 

• De tekst 'Halloween’ bestaat uit 303 woorden, de gemiddelde woord-
lengte is 5,4 letters en de gemiddelde zinslengte 12,6 woorden. 

• De tekst 'Richtige, echte Indianer’ bestaat uit 296 woorden, de gemid-
delde woordlengte is 5,5 letters en de gemiddelde zinslengte 14 woor-
den. 

Tekstbegrip Duits 2 
Doel: nagaan of een leerling in staat is wat moeilijker teksten begrijpend te 

lezen.  

Doelgroepen: de toets is gemaakt voor het meten van vooruitgang in het 
tweede of derde jaar dat men Duits leert.  

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
De toets Tekstbegrip 2 heeft 36 vierkeuzevragen en er verschijnt drie keer een 
andere tekst.  

• De tekst 'Halloween’ bestaat uit 303 woorden, de gemiddelde woord-
lengte is 5,4 letters en de gemiddelde zinslengte 12,6 woorden. 
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• De tekst 'Die Ritter’ bestaat uit 346 woorden, de gemiddelde woordleng-
te is 5,7 letters en de gemiddelde zinslengte 16,5 woorden. 

• De tekst 'Das Sterben der Sanften Riesen’ bestaat uit 510 woorden, de 
gemiddelde woordlengte is 5,5 letters en de gemiddelde zinslengte 17,6 
woorden. 

Woorden Duits 1 en 2 
Voor het meten vorderingen of instroomniveau op het gebied van woordken-
nis Duits vindt u in het Testmateriaal twee toetsen. De nummers geven aan dat 
sprake is van verschillende niveaus. 

Doel: nagaan of een leerling eenvoudige, of (bij Woorden 2) iets minder een-
voudige Duitse woorden kent.  

Doelgroepen: toets 1 is gemaakt voor het meten van vooruitgang in de brug-
klas (na 6 maanden onderwijs) en voor het meten van instroomniveau 
in mbo2;  toets 2 is gemaakt voor brugklas 2 (na 1 jaar onderwijs) en 
voor het meten van het instroomniveau in mbo ¾. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
De toetsen Woorden Duits 1 en 2 bestaan elk uit 40 Duitse zinnen, die stuk 
voor stuk tevoorschijn komen en waarin één woord dikgedrukt is. De leerling 
moet aanwijzen wat de beste vertaling is. De zinnen en woorden van Woorden 
2 zijn moeilijker dan die van Woorden 1. 

Output Woorden 1 en 2 
De output van de toets bestaat uit een percentage goede antwoorden. De 
resultaten van de toetsen worden automatisch verwerkt en kunnen ook wor-
den afgedrukt. U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekij-
ken en afdrukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan en 
druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de gewenste 
periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere testgebieden tege-
lijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecteren van de testgebie-
den de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het uitgebreide profiel inclu-
sief de bijlagen worden getoond op het scherm. Klik vervolgens op DRUK AF 
om dit overzicht uit te printen. 



174                                              Handleiding Online Testprogramma’s 

De toetsen hebben nog geen normering. Die ontstaat pas wanneer scholen dit 
jaar toetsen afnemen en toetsgegevens naar ons opsturen.  

TESTMATERIAAL FRANS 

Het Testmateriaal Frans bestaat uit toetsen op het gebied van Spelling (twee 
paralleltoetsen), Tekstbegrip (twee toetsen, niveau 1 en 2) en Woordkennis 
(twee toetsen, niveau 1 en 2). 

Spelling Frans A en B 
Voor het meten van vorderingen op het gebied van spelling Frans vindt u in 
het Testmateriaal twee toetsen. De letters geven aan dat sprake is van paral-
leltoetsen, met ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad. U kunt met de B-toets 
na verloop van tijd meten of de leerling vooruitgegaan is. 

Doel: nagaan of een leerling in staat is gangbare Franse woorden goed te 
spellen.  

Doelgroepen: de toets is gemaakt voor het meten van vooruitgang in de brug-
klas (na ongeveer 6 maanden onderwijs) en in het tweede jaar dat Frans 
gegeven wordt. Ook kan de toets gebruikt worden voor meting van het 
instroomniveau in mbo-opleidingen waar Frans op het rooster staat. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
Er zijn twee paralleltoetsen (A en B) die ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad 
hebben. Elke spellingtoets bestaat uit tweeëndertig zinnen. Die komen een 
voor een op het scherm en terwijl de zin verschijnt, hoort de leerling hem ook 
via zijn koptelefoon. In de zin op het scherm is één woord weggelaten. Dat 
woord moet de leerling auditief oppikken en invullen. 

De woorden van de toets zijn over het algemeen hoogfrequent en komen in de 
methoden voor Frans in het eerste leerjaar aan de orde. In deze methoden 
wordt doorgaans niet apart aandacht besteed aan de spelling. De leerlingen 
worden geacht zich de schrijfwijze van de woorden door inprenting eigen te 
maken. Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren 
van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak te zwaar. Dit geldt 
vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ont-
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breekt, zoals bij het leren van woordenlijsten.  

Foutenclassificatie 
De foutenclassificatie van de spellingtoetsen moderne vreemde talen is geba-
seerd op het schema van Van Berkel (Van Berkel, 1999 blz. 227). Deze fouten-
categorieën zijn: 

• Basisspelling: fouten die te maken hebben met de één-op-één-relatie 
tussen klank en letter(s).  

• Regelspelling: fouten tegen spellingregels.  

• Opbouwspelling:  fouten die te maken hebben met de structuur van het 
woord en met de schrijfwijze van vaste voor- en achtervoegsels.  

• Inprentspelling: fouten die te maken hebben met een woordbeeld dat 
historisch zo gegroeid is. 

Het maken van de toets duurt 10 à 15 minuten. Na afloop kan de docent een 
afdruk van de resultaten maken. Vrijwel alle fouten van de leerling zijn daarop 
reeds ondergebracht bij de vier bovengenoemde categorieën. Als de leerling 
zomaar iets getypt heeft, staat het woord bij de restfouten. Er kunnen in één 
woord verschillende fouten gemaakt worden. Restfouten kunnen soms door 
een terzake kundige docent of remedial teacher nog met de hand ergens bij 
worden ondergebracht.  

Output Spelling Frans A en B 
De resultaten van de toetsen worden automatisch verwerkt en kunnen wor-
den afgedrukt. U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekij-
ken en afdrukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan en 
druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de gewenste 
periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere testgebieden tege-
lijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecteren van de testgebie-
den de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het uitgebreide profiel inclu-
sief de bijlagen worden getoond op het scherm. Klik vervolgens op DRUK AF 
om dit overzicht uit te printen. 
De toetsen hebben nog geen normering. Die ontstaat pas wanneer scholen dit 
jaar toetsen afnemen en toetsgegevens naar ons opsturen.  

Tekstbegrip Frans 1 en 2 
Voor het meten van instroomniveau en vorderingen op het gebied van tekst-
begrip Frans vindt u in het Testmateriaal twee toetsen. De nummers geven 
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aan dat sprake is van verschillende niveaus, zowel wat de teksten als wat de 
vragen betreft. 

Tekstbegrip Frans 1 
Doel: nagaan of een leerling in staat is eenvoudige teksten begrijpend te lezen.  

Doelgroepen: de toets is gemaakt voor het meten van vooruitgang in de brug-
klas en voor het meten van instroomniveau in mbo2.  

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
De toets Tekstbegrip 1 heeft 36 vierkeuzevragen en er verschijnt drie keer een 
andere tekst.  

• De tekst 'Le berger Allemand’ bestaat uit 191 woorden, waarvan 3,1% 
moeilijke woorden75. De gemiddelde woordlengte is 4,2 letters en de 
gemiddelde zinslengte 14,7 woorden.  

• De tekst 'Saint Goustan’ bestaat uit 230 woorden, waarvan 4,3% moei-
lijke woorden. De gemiddelde woordlengte is 4,4 letters en de gemid-
delde zinslengte 13,6 woorden.  

• De tekst ‘Une vraie radio dans un école’ bestaat uit 360 woorden, de 
gemiddelde woordlengte is 4,8 letters en de gemiddelde zinslengte 15 
woorden. Tekstbegrip Frans 2 

Doel: nagaan of een leerling in staat is wat moeilijker teksten begrijpend te 
lezen.  

Doelgroepen: de toets is gemaakt voor het meten van vooruitgang in het 
tweede of derde jaar dat men Frans leert.  

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 

                                                             

75 Onder moeilijk woorden verstaan we woorden die volgens de site 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/cgi-bin/webfreqs/web_vp.cgi niet bij de 2000 meest frequente 
woorden van het Frans horen en ook niet bij de academische woorden. Níet meegeteld zijn daarbij de 
woorden die (afleidingen van) namen zijn, die lijken op Nederlandse woorden, die samengesteld uit hoog-
frequente woorden of afgeleid zijn van hoogfrequente woorden. Ook woorden die in of onder de tekst 
worden vertaald, telden niet mee. 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/cgi-bin/webfreqs/web_vp.cgi)
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actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
De toets Tekstbegrip 2 heeft 36 vierkeuzevragen en er verschijnt drie keer een 
andere tekst.  

• De tekst 'Le medical training’ bestaat uit 390 woorden, waarvan 7,2% 
moeilijke woorden. De gemiddelde woordlengte is 4,8 letters en de ge-
middelde zinslengte 14 woorden. 

• De tekst 'Au cinéma’ bestaat uit 349 woorden, waarvan 7,7% moeilijke 
woorden. De gemiddelde woordlengte is 5,2 letters en de gemiddelde 
zinslengte 14,5 woorden. 

• De tekst 'Le palais’ bestaat uit 463 woorden, waarvan 4,8% moeilijke 
woorden. De gemiddelde woordlengte is 5 letters en de gemiddelde 
zinslengte 22 woorden. 

Woorden Frans 1 en 2 
Voor het meten vorderingen of instroomniveau op het gebied van woordken-
nis Frans vindt u in het Testmateriaal twee toetsen. De nummers geven aan 
dat sprake is van verschillende niveaus. 

Doel: nagaan of een leerling eenvoudige of (bij Woorden Frans 2) iets minder 
eenvoudige Franse woorden kent.  

Doelgroepen: toets 1 is gemaakt voor het meten van vooruitgang in de brug-
klas (na 6 maanden onderwijs) en voor het meten van instroomniveau 
in mbo2;  toets 2 is gemaakt voor brugklas 2 (na 1 jaar onderwijs) en 
voor het meten van het instroomniveau in mbo ¾. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

Beschrijving 
De toetsen Woorden Frans 1 en 2 bestaan elk uit 40 Franse zinnen, die stuk 
voor stuk tevoorschijn komen en waarin één woord dikgedrukt is. De leerling 
moet aanwijzen wat de beste vertaling is. De zinnen en woorden van Woorden 
2 zijn moeilijker dan die van Woorden 1. 
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Output Woorden 1 en 2 
De output van de toets bestaat uit een percentage goede antwoorden. De 
resultaten van de toetsen worden automatisch verwerkt en kunnen ook wor-
den afgedrukt. U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekij-
ken en af-drukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan 
en druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de ge-
wenste periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere test-
gebieden tegelijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecte-ren van 
de testgebieden de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het uitgebreide 
profiel inclusief de bijlagen worden getoond op het scherm. Klik vervolgens op 
DRUK AF om dit overzicht uit te printen. 

De toetsen hebben nog geen normering. Die ontstaat pas wanneer scholen dit 
jaar toetsen afnemen en toetsgegevens naar ons opsturen.  

Begripsniveaus tekstbegrip vreemde talen 
In navolging van de Tekstbegriptoets voor de brugklas van H.I. Haquebord 
worden in de elektronische tekstbegriptoets moderne vreemde talen een 
micro- een meso- en een macro-begripsniveau onderscheiden. Deze drie 
niveaus worden beschouwd als aspecten van tekstbegrip die in verschillende 
mate door leerlingen wordt beheerst en/of toegepast als ze lezen. 

Begrip op microniveau 
Hieronder verstaan we begrip op woordniveau. Getoetst wordt in hoeverre 
leerlingen woorden herkennen en/of met behulp van de context begrijpen. Bij 
microbegrip wordt een groot beroep gedaan op de taalvaardigheid van leer-
lingen, vooral van woordkennis. Achterblijven daarvan t.o.v. klasgenoten kàn 
duiden op een  automatiseringsprobleem en problemen met het technisch 
lezen, zeker als er ook sprake is van een slechte spelling. Een nader onderzoek 
naar eventuele dyslexie is dan op zijn plaats. Andere mogelijke verklaringen 
van het achterblijven van de woordkennis zijn bijvoorbeeld gebrekkige moti-
vatie, geringe concentratie, onvoldoende aansturing door de leerkracht of 
onvoldoende kennis van de wereld. 

Begrip op mesoniveau 
Hieronder verstaan we begrip van de betekenis van zinnen en het adequaat 
combineren van gegevens uit verschillende zinnen of tekstgedeelten, meestal 
binnen de alinea. Soms moet de lezer afleidingen maken, implicaties onder-
kennen. Het komt vooral aan op het herkennen van functiewoorden en struc-
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tuuraanduiders. De leerling die op mesoniveau uitvalt, werkt te onnauwkeu-
rig, is niet in staat (of bereid) verbanden te leggen en conclusies te trekken. 

Begrip op macroniveau 
Hieronder verstaan we het toekennen van een adequate macrostructuur aan 
een tekst, ofwel het destilleren van een hoofdgedachte uit de hele tekst.  Ook 
het doel  van de tekst komt bij macrovragen aan de orde. De leerling die op dit 
niveau onder het gemiddelde scoort, heeft moeite met abstraheren.  

De vierkeuzevragen per tekst zijn ongeveer gelijk verdeeld over de tekstbe-
gripsniveaus micro, meso en macro.  De samengenomen scores van elk type 
vormen micro-, meso- en macrodeelscores. 

Normtabellen tekstbegrip vreemde talen 
De resultaten van de toetsen worden automatisch verwerkt en kunnen wor-
den afgedrukt. De meeste leerlingen kunnen een toets in ongeveer 30 minuten 
maken. Vaak zijn ze binnen die tijd klaar. Op het scoreformulier is de tijd 
afgedrukt. 

Interpretatie van de resultaten 
[1] Alle deelscores zwak, normale of te lange werktijd: probleemlezer. 

De taalbeheersing van de leerling is onvoldoende. Dit kan komen door een 
didactische achterstand (d.w.z. de leerling heeft minder onderwijs in Engels/ 
Frans/ Duits gehad dan zijn klasgenoten), een taalleerprobleem (bijvoorbeeld 
dyslexie) of ongeschiktheid voor de onderwijsvorm (lage intelligentie). De 
leerling moet met eenvoudiger teksten aan het werk. 

[2] Alle deelscores zwak, korte werktijd:  voer een diagnostisch gesprek met 
de leerling. Heeft hij/zij de teksten gelezen? Begrijpt hij/zij de vragen? Waar-
om gaat het niet? Gevoelens van onmacht? Motivatieprobleem? Learned 
helplessness? Laat eventueel na motiverend gesprek de test opnieuw maken. 

[3] Microscore voldoende,  mesoscore voldoende of matig, macroscore zwak: 
schoolse lezer. De leerling heeft abstractieproblemen. Oefenen met leesdoe-
len en leesstrategieën, veel (mondeling of schriftelijk) laten samenvatten en 
aandacht besteden aan motivatie t.a.v. lezen. 

[4] Microscore voldoende, mesoscore zwak, macroscore voldoende: opper-
vlakkige lezer. De leerling werkt te onnauwkeurig, is niet in staat (of bereid) 
verbanden te leggen en conclusies te trekken. Oefenen met verwijswoorden, 
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signaalwoorden, opsommingen, voorbeelden, oorzaak-gevolg-relaties e.d. 

[5] Lage microscore en voldoende score op meso- en macroniveau: compen-
serende lezer. De leerling begrijpt de betekenis van een aantal woorden en 
begrippen onvoldoende, maar weet uit de context wel de verbanden en de 
hoofdgedachte van de tekst af te leiden.  Laat de leerling vooral oefenen met 
het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Versterk de top-down-
benadering van de leerling, door deze te expliciteren. Ga met een woorden-
schattoets na of de woordenschat op peil is en onderzoek (of laat onder-
zoeken) of er bij deze leerling sprake kan zijn van dyslexie. 

 [6] Extreem lange werktijd (t.o.v. klasgenoten): ga na (of laat nagaan) of er 
sprake is van een technisch leesprobleem. Is dit er niet, probeer dan in een 
diagnostisch gesprek te achterhalen waarom de leerling zo langzaam werkt. 
(Bijv.: motivatie, concentratie, onzekerheid, faalangst, weerzin tegen lezen, 
emotionele problemen, strategiegebruik, woordenschat, kennis van de we-
reld). 

Verband met spelling en woordenschat 
Als naast het tekstbegrip ook de spelling zwak is, kan er sprake zijn van dys-
lectische problematiek.  In dat geval zal ook het technisch lezen (vooral van 
losse woorden) zwak zijn. De leerling heeft dan grote moeite nieuwe informa-
tie zonder logisch verband (zoals bijvoorbeeld een woordenlijst) te memorise-
ren.  De woordbeelden en betekenissen worden niet  'vastgezet' in het mentale 
lexicon en zijn dan ook niet op te roepen (bij spelling en/of woordjesoverho-
ring). 

Leerlingen die deze problemen hebben, zijn bij het voorlezen doorgaans her-
kenbaar aan een opvallend slechte uitspraak van het Engels.  Hulp van een 
remedial teacher of gespecialiseerd docent zijn –naast een verder onderzoek 
naar mogelijke dyslexie - voor deze leerlingen heel belangrijk. 

Instructie Teksbegriptesten Moderne Vreemde Talen 
Zie blz. 61. Echter stel het testgebied in op Engels, Duits of Frans! 
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Achtergronden testen voor Vreemde talen 
Spellingtoetsen 

De foutenclassificatie van de spellingtoetsen is zowel bij Engels, Frans en Duits 
gebaseerd op het schema van Van Berkel (1999, p.227). De door de test on-
derscheiden foutencategorieën zijn: 

Basisspelling: fouten die te maken hebben met de één-op-één-relatie tussen 
klank en letter(s).  

Regelspelling: fouten tegen spellingregels.  

Opbouwspelling:  fouten die te maken hebben met de structuur van het 
woord en met de schrijfwijze van vaste voor- en achtervoegsels.  

Inprentspelling: fouten die te maken hebben met een woordbeeld dat histo-
risch zo gegroeid is. 

De volgende indeling – opgesteld in overleg met dr. A. van Berkel - wordt gebruikt bij het beoor-
delen van fouten in de test: 

woord basis regel opbouw inprent 
address r - e ss ad  
afternoon a - f - t - n - oo - n  er  
apple a pp le  
backside b - a - s - d ck - i/e   
between  t - w - n  be ee 
birthday b - th - d ay  ir 
boxes b - o - x  es  
breakfast b - r - f - s - t k a ea 
bridge b - r - i dge   
British b - r - i - t   ish  
brown b - r - n ow   
careful  c ful are 
castle  s c- a  le t 
chair ch   air 
cheese ch se  ee  
church ch -ch   ur 
class l  c – a - ss   
cousin  c  in ou - s 
dangerous d - a - n  g er -ous  
difficult d - i - l - t c -ff i - u  
downstairs d - n - s - t ow s air 
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Dutch d - u tch   
English g - l - n ish E 
father f -  th a er  
fish f - i - sh    
fourteen f - t - n   our - ee 
full f ll  u 
hour     h-our 
island l - n - d   a is 
kitchen i  k - tch en  
know  ow  kn 
leave l ve  ea 
me m   e 
message m - e ss age  
minutes m - i - n - t  s u/e 
nothing n - th - i - ng   o 
passport p - p -  t a- ss or  
photograph o - t - o - g - r - a   ph - ph 
picture p – i-t c  ure  
plane p - l - n a/e   
postcard p - o - s - t - ar  - d c    
quarter qu - t  er ar 
shoes sh   s oe 
silly s - i ll y  
socks s - o  ck s  
something s - m - th - i - ng   o/e 
sugar s -g  ar u 
table t - a - b  le  
tea t   ea 
teacher t - ch  er ea 
their th   eir 
these th s  e-e 
they're th  ['] - re ey 
things th - i - ng   s  
tree t - r   ee 
twelve t - w - e - l  ve   
under u - n - d  er  
wednesday w - e - d ay  dn-es 
which i    wh-ch 
with w - i - th    
wonderful w - n - d -   er -ful o 
worry w o - rr y  
yellow y - e -  ll - ow   
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ICT-TOETS TEST-IT 

Doel: onderzoeken van attitude en vaardigheden op het gebied van computer-
gebruik. 

Indicatie: nieuwe deelnemers, die een gedifferentieerd programma aangebo-
den kunnen krijgen en voor wie aangepaste begeleiding mogelijk is. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De diagnostische ICT-test Test-IT is ontwikkeld door een team van het Regio 
College Zaanstreek-Waterland, met subsidie van het Coördinatiepunt Emanci-
patie. De test is gemaakt in een experimentele versie van de ontwikkel-
omgeving van Muiswerk. 

De test is adaptief, d.w.z. hij houdt bij wat een leerling goed en fout doet en 
schakelt afhankelijk daarvan door naar een moeilijker of een eenvoudiger 
vraagniveau. Niet alle cursisten krijgen ook hetzelfde aantal vragen. De test 
mondt uit in een resultaat op het scherm van de cursist en een bijbehorend 
(afdrukbaar) advies, gericht aan de begeleidende docent.  

De test is oorspronkelijk bedoeld voor eerstejaars deelnemers in het middel-
baar beroepsonderwijs (BVE) niveau 2 en hoger, maar kan waarschijnlijk ook 
in het voortgezet onderwijs goed gebruikt worden. Met behulp van de test kan 
het beginniveau ICT vaardigheden van eerstejaars deelnemers worden vastge-
steld. Op grond van de resultaten en de adviezen kan de docent een planning 
maken voor de ICT lessen in het eerste jaar. Er kan daarbij een verdeling 
worden gemaakt in: 

• deelnemers die de ICT basisvaardigheden al beheersen. Zij kunnen zich 
eventueel zelfstandig verder bekwamen in specifieke pakketten (b.v. in 
onderdelen van het computer rijbewijs). 

• deelnemers die nog niet over alle ICT basisvaardigheden beschikken, 
maar die wel in staat worden geacht zelfstandig (bijvoorbeeld in het 
Open Leer Centrum) hun kennis/vaardigheden te verbreden met behulp 
van zelfstudiepakketten. 

• deelnemers die over weinig kennis/vaardigheden beschikken, maar die 
wel in een groep van ongeveer 20 deelnemers geplaatst kunnen worden 
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voor ICT lessen. 

• deelnemers die over weinig kennis/vaardigheden beschikken en die 
behoefte hebben aan instructie in een kleine, veilige groep, zodat per-
soonsgerichte feedback mogelijk is. 

Het instapniveau op het gebied van de digitale vaardigheden wordt getest. 
Daarbij wordt rekening gehouden met ervaring, attitudeverschillen en zelfver-
trouwen van de deelnemer. De test beoordeelt de aanwezige  ken-
nis/vaardigheden op het gebied van het toetsenbord, Windows, Word, help-
functies, Excel, Access en internet. 

De test bevat ruim tachtig vragen en afhankelijk van de aanwezige kennis en 
vaardigheden zal de deelnemer korter of langer met de test bezig zijn. Een 
deelnemer die nog niet over veel digitale kennis en vaardigheden beschikt, 
komt vanzelf in een lager niveau; een deelnemer die goed scoort, komt vanzelf 
in een hoger niveau. Het gevolg kan zijn dat er geen vragen worden gesteld 
over (bij hoge scores) het toetsenbord en (bij lage scores) Excel en Access. De 
ene deelnemer is sneller klaar met de test dan de andere. 

Na beëindiging van de test verschijnt voor de deelnemer het resultaat op het 
beeldscherm met daaraan gekoppeld een globaal advies. Dit advies kan wor-
den uitgeprint. Voor de docent is een uitgebreider advies beschikbaar. In dit 
advies wordt er ook rekening mee gehouden of de deelnemer al dan niet 
beschikt over voldoende zelfvertrouwen m.b.t. het omgaan met de computer. 
Ook dit advies kan worden geprint. 

Instructie afname Test-IT 
Hieronder volgt een instructie voor de docent die de test Test-IT afneemt. 

Vooraf 
• Controleer of de Testsuite aanwezig is in Muiswerk Online en ga na met 

welke snelkoppeling of via welke url Muiswerk Online moet worden be-
naderd. 

• Controleer of de namen van de leerlingen in Muiswerk zijn ingevoerd, of 
zorg ervoor dat dit alsnog gebeurt. Zorg dat gegevens als vooropleiding 
en moedertaal zijn ingevuld maar zorg er in ieder geval voor dat oplei-
ding is ingevuld en de juiste testgebieden zijn ingepland voor een test-
afname (bijv. Overig) op de juiste datum en tijd. Alleen DAN werkt het 
protocolmechanisme volautomatisch en kunt u achteraf moeiteloos uw 
profielafdrukken maken. Voor informatie over protocollen, zie blz. 26. 
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• Zijn uw leerlingen wel ingevoerd maar is de opleiding en vooropleiding 
niet goed ingesteld, bespaar dan veel tijd door via een import eerst AL 
UW leerlingen opnieuw in te lezen, nu voorzien van de juiste opleiding.  

• Vraag aan de leerling of hij wel eens met een computer gewerkt heeft en 
zo ja, of hij weet hoe je de muis gebruikt. Zo nee, blijf in de buurt en leg 
eventueel uit hoe aanwijzen, klikken, e.d. moeten. 

• Vertel de leerling dat hij géén potlood en papier mag gebruiken. Als hij 
niet weet wat een woord of teken betekent, dan mag hij dat vragen. 

De testsituatie 
• Laat de leerling de webbrowser openen en naar de Muiswerk Online 

schoolingang gaan. Laat hem vervolgens inloggen. 

• Vertel dat het groene V-tje ‘verder’ betekent. 

• Laat de leerling het beginscherm rustig lezen. 
• Pas op, deze test is adaptief. Dat wil zeggen dat hij voor de een een stuk 

langer kan duren dan de ander. De test is pas klaar als een duidelijk oor-
deel gegeven kan worden. De een krijg 7 vragen, de ander wel 40. 

• Na afloop krijgt de leerling het resultaat te zien. 

• Automatisch verschijnt de volgende test. Of stop met testen als er niet 
genoeg tijd meer beschikbaar is. 

Na de test 
• U kunt de uitgebreide diagnose van deze specifieke test bekijken en af-

drukken  via de knop GEBRUIKERS. Wijs de klas en de leerling aan en 
druk op RESULTATEN. Ga naar het tabblad PROFIEL en selecteer de ge-
wenste periode en testgebieden. Het is mogelijk om van meerdere test-
gebieden tegelijk de resultaten af te drukken. Gebruik voor het selecte-
ren van de testgebieden de CTRL- of SHIFT-knop. Druk op TOON en het 
uitgebreide profiel inclusief de bijlagen worden getoond op het scherm. 
Klik vervolgens op DRUK AF om dit overzicht uit te printen. 

Normtabellen 
In het advies dat de docent kan afdrukken staan naast een aantal gegevens ook 
een beoordeling van de resultaten. Zie hieronder. 
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Voorbeeld-output ICT-toets 

 

De test bevat ruim tachtig vragen en afhankelijk van de aanwezige kennis en vaardigheden zal de 
deelnemer korter of langer met de toets bezig zijn.  

 

Projectroep Test-IT 

De diagnostische toets  Test IT is ontwikkeld door do-
centen van het Regio College Zaanstreek Waterland: 
Henny Eijkhoudt (Zorg en Welzijn), Janet Molenaar 
(Zorg en Welzijn), Truus Schijf (Techniek), Rieneke 
Verkade (Zorg en Welzijn), Ans van Wissen (Zorg en 
Welzijn). 

Contactpersoon: 

ICT-Coördinator  
Regio College Zaanstreek Waterland 
Sector Zorg en Welzijn 
Cypressehout 99 
1507 EK  Zaandam 
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TEST STUDIEVRAGEN 

Doel: onderzoeken van attitudes en voorwaarden met betrekking tot het 
studeren en de gekozen opleiding. 

Doelgroepen: de test is bedoeld voor nieuwe leerlingen in vo en mbo voor wie 
aangepaste begeleiding nodig is. 

Benodigdheden: een ingerichte Muiswerk Online schoolingang met voldoende 
actieve licenties voor de testsuite, een computer of tablet met een mo-
derne webbrowser, stabiele internetverbinding en een hoofdtelefoon. 

De test is bedoeld voor nieuwe leerlingen in vo en mbo. De test komt het best 
tot zijn recht als hij onderdeel is van een begeleidingssysteem. Het heeft na-
melijk niet veel zin hem af te nemen als vervolgens met de gegevens weinig 
gedaan wordt. In het kader van instroom en begeleiding kan de test aanleiding 
geven met de leerling te praten over gegevens die uit de test naar voren zijn 
gekomen. In zo'n bespreking kan samen met de leerling de oorzaak van een 
lage score op een van de drie onderdelen wellicht worden opgespoord en kan 
geprobeerd worden daaraan iets te verbeteren. 

Beschrijving  
De test Studievragen is erop gericht enkele belangrijke attitudes en voorwaar-
den met betrekking tot het studeren en de gekozen opleiding te achterhalen. 
Om de gegevens overzichtelijk en hanteerbaar te houden is een keuze gemaakt 
uit de vele psychologische categorieën die het meest van belang zijn voor het 
succes van een leerling. We beperken ons tot drie belangrijke onderwerpen: 
de motivatie, het zelfvertrouwen en de studieaanpak. 

De test bevat 30 vragen. Na beëindiging van de test kan de docent de resulta-
ten opvragen. Die bestaan uit een deelscore voor elk van de drie onderwerpen 
en een totaalscore voor alle vragen bij elkaar. Bij de berekening van de resul-
taten is een wegingsfactor toegepast wanneer uit de keuze voor bepaalde 
antwoorden bleek dat een leerling sterk de neiging heeft sociaal wenselijke 
antwoorden te geven. 

De test is niet bedoeld voor het selecteren van leerlingen, of als beoordelings-
instrument. De resultaten kunnen gesprekspunten opleveren en het is wense-
lijk dat deze kunnen leiden tot extra hulp of begeleiding.  
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Motivatie 
Het onderdeel motivatie meet in welke mate leerlingen gemotiveerd zijn voor 
de opleiding en voor leren in het algemeen en of ze zich daarvoor willen inzet-
ten. Wanneer op dit onderdeel laag gescoord wordt, is dat wellicht aanleiding 
om met de leerling het belang van het volgen van een opleiding te bespreken 
of (in het mbo) de opleidingskeuze ter discussie te stellen.  

Zelfvertrouwen 
Het onderdeel zelfvertrouwen meet of leerlingen vertrouwen hebben in hun 
eigen capaciteiten, of – andersom – in hoeverre ze faalangstig zijn. Wanneer 
op zelfvertrouwen laag gescoord wordt, is het wellicht mogelijk de leerling 
verder te onderzoeken op faalangst en hem te laten deelnemen aan een faal-
angsttraining. 

Studieaanpak 
Het onderdeel studieaanpak meet of leerlingen bij het studeren en omgaan 
met teksten handig en planmatig te werk gaan. Wanneer op studieaanpak laag 
gescoord wordt kunnen studievaardigheidslessen wellicht verbetering bren-
gen.  

Testattitude 
De test meldt een aparte score voor ‘testattitude’. Dit getal is een inschatting 
voor de eerlijkheid waarmee de testvragen beantwoord zijn. Leerlingen die 
bijvoorbeeld aangegeven hebben dat ze zich nóóit zenuwachtig voelen voor 
een test, of dat ze ál hun vrije tijd willen inleveren voor een studie, hebben 
voor die keuzes strafpunten gescoord. Als de score voor ‘testattitude’ hoog is, 
zijn de resultaten waarschijnlijk betrouwbaar. 

Ontstaan Studievragentest 
De Studievragentest is samengesteld op basis van door een groep mbo-
docenten opgestelde vragen die bedoeld waren om na te gaan hoe het staat 
met motivatie en inzet voor het volgen van een opleiding. Geroteerde factor-
analyse van de oorspronkelijke 100 vragen, die door 100 mbo-leerlingen 
beantwoord zijn leverde op dat 30 vragen laden op 3 factoren, die benoemd 
konden worden als: motivatie, zelfvertrouwen en studieaanpak. Zes van de 
120 antwoorden zijn aangemerkt als antwoorden die kunnen wijzen op een 
niet-adequate testattitude. 



 

Handleiding Online Testprogramma’s                                               189 

 

Normering Studievragentest 
Vooralsnog is één Normtabel voor alle mbo-opleidingen aangehouden. Het 
aantal data van andere opleidingsniveau is nog te beperkt.  

Normtabel van Test Studievragen 
 [2008] mbo1 t/m 4 
1 zeer laag <29 
2 laag 29-34 
3 tamelijk laag 35-40 
4 laag gemiddeld 41-45 
5 gemiddeld 46-52 
6 hoog gemiddeld 53-58 
7 tamelijk hoog 59-64 
8 hoog 65-71 
9 zeer hoog >71 
 N 1125 
 werktijd 20 min 
 norm motivatie 54 
 norm zelfvertrouwen 63 
 norm studieaanpak 40 
 norm testattitude 69 

 

Om resultaten van individuele leerlingen te kunnen beoordelen, is het ook 
handig om de vergelijkingsgegevens van klas of groep af te drukken (Resulta-
ten-knop, dubbelklik een leerling, dubbelklik een programma, klik op een 
toets, klik op STAT). Deze komen pas tevoorschijn als tenminste 11 leerlingen 
de test gemaakt hebben. Hoort de leerling op één van de onderdelen bij de 
20% die het laagst scoort, dan hebt u een bespreekpunt.  

Instructie test Studievragen 

Zie Instructie afname Test-IT blz. 184 . 

Descriptieve gegevens 
De gemiddelde score op de test Studievragen (N = 463) is na verwijdering van de outliers per oplei-
dingsnivaus 60%, standaarddeviatie 9%, minimum 31%, maximum 87%, skewness –0,250 (0,113), 
kurtosis 0,091 (0,226).  

 

Jongens (n = 337) scoren beter op de studievragentest dan meisjes (n = 126): respectievelijk 61% 
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(stdev 9%) tegenover 57% (stdev 10%)76. Allochtone leerlingen (n = 41) scoren beter dan autochtone 
leerlingen (n = 99): respectievelijk 61% (stdev 8%) tegenover 56% (stdev 10%)77. Niet van alle 
leerlingen was de taalachtergrond echter bekend. 

In de onderstaande tabel staan de aantallen leerlingen per opleidingsniveau, gemiddelde scores en 
(tussen haakjes) de standaarddeviaties, na verwijdering van outliers per opleidingsniveau. 

 Resultaten Studievragen per opleidingsniveau 

OPLEIDING n 
Totaal-
score 

Motivatie Zelf-
vertrou-
wen 

Studie-
aanpak 

Test-
attitude 

vmbo-bbl1 15 56 62 58 47 83 

vmbo-tl1 76 56 61 65 42 86 

mbo1 91 59 63 66 48 76 

mbo2-1 13 60 61 67 53 83 

mbo3-1 80 65 68 73 55 86 

mbo4-1 188 61 61 73 49 88 

 

  

                                                             

76 df 461, t 4,147, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,4 

77 df 138, t –2,709, p <.01, effectgrootte (Cohen’s d) 0,6 
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 PROTOCOLLEN EN OPLEIDINGCODES 

Opleidingcode Omschrijving Doelgroep nr 

162 bo groep 7 BasisOnderwijs Doelgroep 1 2 
164 bo groep 8 BasisOnderwijs Doelgroep 1 2 

182 sbo groep 7 Speciaal BasisOnderwijs  - 
184 sbo groep 8 Speciaal BasisOnderwijs  - 

130 VSO klas 1 Voortgezet Speciaal Onderwijs Doelgroep 2 2 
132 VSO klas 2 Voortgezet Speciaal Onderwijs Doelgroep 2 2 
134 VSO klas 3 Voortgezet Speciaal Onderwijs Doelgroep 2 2 
136 VSO klas 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs Doelgroep 2 2 
110 LWOO klas 1 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs Doelgroep 2 2 
112 LWOO klas 2 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs Doelgroep 2 2 
114 LWOO klas 3 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs Doelgroep 2 2 
116 LWOO klas 4 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs Doelgroep 2 2 
120 Praktijkschool klas 1  Doelgroep 2 2 
122 Praktijkschool klas 2  Doelgroep 2 2 
124 Praktijkschool klas 3  Doelgroep 2 2 
126 Praktijkschool klas 4  Doelgroep 2 2 
300 vmbo1, bbl klas 1 BasisBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 2 2 
302 vmbo1, bbl klas 2 BasisBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 2 2 
304 vmbo1, bbl klas 3 BasisBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 2 2 
306 vmbo1, bbl klas 4 BasisBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 2 2 

310 vmbo2, kbl klas 1 KaderBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 3 3 
312 vmbo2, kbl klas 2 KaderBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 3 3 
314 vmbo2, kbl klas 3 KaderBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 3 3 
316 vmbo2, kbl klas 4 KaderBeroepsgerichte Leerweg Doelgroep 3 3 

320 vmbo3, gl klas 1 Gemengde Leerweg Doelgroep 4 15 
322 vmbo3, gl klas 2 Gemengde Leerweg Doelgroep 4 15 
324 vmbo3, gl klas 3 Gemengde Leerweg Doelgroep 4 15 
326 vmbo3, gl klas 4 Gemengde Leerweg Doelgroep 4 15 

330 vmbo4, tl klas 1 Theoretische Leerweg Doelgroep 5 16 
332 vmbo4, tl klas 2 Theoretische Leerweg Doelgroep 5 16 
334 vmbo4, tl klas 3 Theoretische Leerweg Doelgroep 5 16 
336 vmbo4, tl klas 4 Theoretische Leerweg Doelgroep 5 16 

350 havo klas 1  Doelgroep 6 4 
352 havo klas 2  Doelgroep 6 4 
354 havo klas 3  Doelgroep 6 4 
356 havo klas 4  Doelgroep 6 4 
358 havo klas 5  Doelgroep 6 4 

360 vwo klas 1  Doelgroep 7 17 
361 vwo klas 2  Doelgroep 7 17 
362 vwo klas 3  Doelgroep 7 17 
363 vwo klas 4  Doelgroep 7 17 
364 vwo klas 5  Doelgroep 7 17 
365 vwo klas 6  Doelgroep 7 17 

370 gym klas 1  Doelgroep 8 18 
372 gym klas 2  Doelgroep 8 18 
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374 gym klas 3  Doelgroep 8 18 
376 gym klas 4  Doelgroep 8 18 
378 gym klas 5  Doelgroep 8 18 
380 gym klas 6  Doelgroep 8 18 

390 KSE 1 Kwalificatiestructuur educatie 1 Doelgroep 13 8 
392 KSE 2 Kwalificatiestructuur educatie 2 Doelgroep 13 8 
394 KSE 3 Kwalificatiestructuur educatie 3 Doelgroep 13 8 

400 mbo1 klas 1  Doelgroep 9 5 

402 mbo2 klas 1  Doelgroep 10 6 
404 mbo2 klas 2  Doelgroep 10 6 

406 mbo3 klas 1  Doelgroep 11 7 
408 mbo3 klas 2  Doelgroep 11 7 

410 mbo4 klas 1  Doelgroep 12 19 
412 mbo4 klas 2  Doelgroep 12 19 
414 mbo4 klas 3  Doelgroep 12 19 
416 mbo4 klas 4  Doelgroep 12 19 

450 hbo klas 1  Doelgroep 14 9 
452 hbo klas 2  Doelgroep 14 9 
454 hbo klas 3  Doelgroep 14 9 
456 hbo klas 4  Doelgroep 14 9 

491 Speciaal gebruik 1  Speciale gevallen 10 
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PROTOCOLDEFINITIES 1…14 

In de volgende secties worden de 14 verschillende protocollen één voor één 
getoond.  Dit zijn de 14 protocollen (standaard)-protocollen die aan de ver-
schillende opleidingen gekoppeld zijn (zie blz. 191). Per opleiding kan dit 
standaardprotocol aangepast worden door de beheerder. Meer hierover leest 
u de uitgebreide Muiswerk Online handleiding. 

In de afdrukken ziet u van links naar rechts: een volgnummer, de suite-code 
(bij welke suite hoort deze toets), de (on)zichtbaarheid, een testgebied, een 
bestandcode, de naam van de toets, de werktijd, de norm (slechter dan deze 
norm wil zeggen dat iemand bij de 20% laagst scorenden hoort) en het aantal 
leerlingen van een bepaald niveau dat werd gebruikt voor het bepalen van de 
norm. 

Doelgroep-1 - gereserveerd voor bo 

Doelgroep-2 - vmbo-bbl/praktijkschool/lwoo/vso 

Doelgroep-3 - vmbo-kbl 

Doelgroep-4 - vmbo-gl 

Doelgroep-5 - vmbo-tl 

Doelgroep-6 - havo 

Doelgroep-7 - vwo 

Doelgroep-8 - gymnasium 

Doelgroep-9 - mbo1 

Doelgroep-10 - mbo2 

Doelgroep-11 - mbo3 

Doelgroep-12 - mbo4 

Doelgroep-13 - kse 

Doelgroep-14 - hbo
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Doelgroep 1 - Gereserveerd voor bo 
Kurve heeft taal- en rekentesten ontwikkeld speciaal voor het basisonderwijs. 
Deze testen zijn nu nog in de onderzoeksfase.  

Doelgroep-2 - vmbo-bbl/praktijkschool/lwoo/vso  
Aantal toetsen in dit protocol    : 36 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-3 - vmbo-kbl 
Aantal toetsen in dit protocol    : 48 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-4 - vmbo-gl 
Aantal toetsen in dit protocol    : 48 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-5 - vmbo-tl 
Aantal toetsen in dit protocol    : 55 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-6 - havo 
Aantal toetsen in dit protocol    : 60 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-7 - vwo 
Aantal toetsen in dit protocol    : 60 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-8 - gymnasium 
Aantal toetsen in dit protocol    : 59 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-9 - mbo1 
Aantal toetsen in dit protocol    : 44 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-10 - mbo2 
Aantal toetsen in dit protocol    : 55 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-11 - mbo3 
Aantal toetsen in dit protocol    : 59 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-12 - mbo4 
Aantal toetsen in dit protocol    : 59 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-13 - kse 
Aantal toetsen in dit protocol    : 21 in diverse testgebieden 
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Doelgroep-14 - hbo 
Aantal toetsen in dit protocol    : 51 in diverse testgebieden 
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VEELGEBRUIKTE ICONEN 

In de links en rechts naast het hoofdscherm kunnen een aantal iconen de kop 
opsteken. Hieronder een verklaring van ieder van die iconen. 

 

Dit icoon laat zien dat je volgens een bepaald protocol aan 
het werk bent. Aan de thermometer zie je hoe ver je bent. 
Houd de muis erboven voor extra informatie. 

 

 

De kalendericoon verschijnt als er testen gepland staan of 
stonden, als een soort herinnering. Houd de muis erboven 
voor extra informatie. 

 

Als er iemand jarig is in de klas verschijnen ballonnen bij 
alle klasgenoten. De jarige job krijgt zelfs gouden ballon-
nen te zien. 

 

Als er niet vanaf de schoollocatie wordt ge-werkt dan 
verschijnt het huisje. De Muiswerk toetsen zijn buiten de 
schoollocatie niet zichtbaar.  

 

Het kleine speakertje met kruis erdoor kan rechts in beeld 
verschijnen als je computer geen geluid kan laten horen. 
Het kan zijn dat er geen speakers of hoofdtelefoon is ver-
bonden met de computer. 
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VEEL GESTELDE VRAGEN 

Hieronder komt een aantal onderwerpen aan bod waarover we vaak vragen 
ontvangen. In de tekst hiervoor is regelmatig naar deze paragrafen verwezen. 

Welke toetsen laat ik mijn leerlingen maken? 
Gebruik het liefst de standaard set toetsen die voor uw opleiding zijn geselec-
teerd. Zie blz. 191 voor een overzicht van hoe opleidingen aan protocollen zijn 
gekoppeld. Zie vanaf blz. 194 voor een opsomming van de toegestane toetsen 
in ieder protocol. Wilt u uw leerlingen dan inderdaad de standaardset toetsen 
van een bepaalde soort (bijv.  NL algemeen) laten doen, stel dan de leerlingen 
in op deze opleiding en kies bij de Testafname (via KLASSEN|WIJZIG) voor het 
testgebied NL alg. Naast het bepalen van de datum en de tijd dient u het test-
protocol actief te zetten. Al uw leerlingen kunnen nu de testen maken. 

Wilt u een aanpassing maken in de lijst met toetsen, vraag dan de beheerder 
om een of meer toetsen aan te passen. De uitleg hiervoor is te vinden in de 
uitgebreide Muiswerk Online handleiding. 

Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedere klas op een eigen tijdstip kan 
testen, en niet daarbuiten? 
Ja, door per klas een specifieke testafname in te plannen kunt u iedere klas een 
eigen testprotocol meegeven op een gewenste datum en tijd.  

Hoe kan ik de testprogramma’s direct doorkoppelen aan de oe-
fenprogramma’s? 
Als u ook een aantal Muiswerk Online oefenprogramma’s dan is directe koppe-
ling mogelijk. Het is wel noodzakelijk dat u als docent duidelijk weet voor 
iedere klas welk Meijerink-niveau gewenst is (target). Voorts heeft u ook de 
beheerder nodig om de klassendoelen te importeren. Vraag de volledige kop-
pel-procedure aan via support@kurve.nl of kijk in de uitgebreide Muiswerk 
Online handleiding.  

Kan een beheerder ook studenten toevoegen? 
Geen enkel probleem. Hij moet echter goed opletten dat hij de rol STUDENT 
selecteert (en niet DOCENT). Bekijk voor meer informatie het scholingsboekje 
voor docenten of de Muiswerk Online handleiding.  

Hoe verwijder ik een student en al zijn gegevens? 
Verwijderen van gebruikers is alleen mogelijk door de beheerder via 

mailto:support@kurve.nl
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GEBRUIKERS|WISSEN. Let op: met het verwijderen van een gebruiker worden 
alle resultaten definitief gewist. Bekijk voor meer informatie de Muiswerk 
Online handleiding. 

Kan ik de toetsen vaker afnemen in één periode? 
Toetsen kunnen gedurende een periode slechts éénmaal gemaakt worden. 
Wilt u toch een toets opnieuw laten maken, dan dient u eerst de toetsresulta-
ten te verwijderen. 

Kan ik het testprotocol aanpassen  
Het aanpassen van een testprotocol voor de hele school is alleen mogelijk door 
de beheerder. Bekijk voor meer informatie de Muiswerk Online handleiding. 

Kan ik de resultaten van een toets verwijderen? 
Het verwijderen of herstellen van specifieke individuele testresultaten is 
alleen mogelijk door de beheerder via GEBRUIKERS|RESULTATEN|SCORES. 
Deze functie is de enige manier om binnen dezelfde periode een reeds ge-
maakte toets opnieuw te kunnen maken. Het verwijderde resultaat blijft wel 
zichtbaar voor de docenten in de scorelijst. Omdat de resultaten niet echt 
verloren gaan is deze bewerking ook weer terug te draaien. 

Help: code of wachtwoord kwijt! 
Een docent die zijn code of wachtwoord kwijt is, kan de hulp van de beheerder 
inroepen. De beheerder kan het (verborgen) wachtwoord (de sterretjes) 
wissen. Zodra het wachtwoord is gewist, geeft de docent de eerstvolgende 
keer bij het inloggen géén wachtwoord op. Vervolgens bedenkt hij opnieuw 
een wachtwoord en voert dat zelf in via GEBRUIKERS|WIJZIG. 

Is de student zijn wachtwoord kwijt, dan kan de docent het wachtwoord 
aanpassen via GEBRUIKERS|WIJZIG. Bekijk voor meer informatie het scho-
lingsboekje voor docenten of de Muiswerk Online handleiding. 

Wat betekenen die vreemde iconen links in mijn scherm? 
Zie blz. 207 voor een toelichting bij ieder icoon. 
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