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Deel I 

Theorie, inhoud, gebruik 



 



 

VOORWOORD 
Testsuite 5 Protocol Dyslexie mbo bevat de interactieve dyslexietest IDAA-
mbo. IDAA-mbo is gebaseerd op een aantal subtests van de Interactieve Dys-
lexietest Amsterdam-Antwerpen, aangevuld met drie tests die al eerder uitge-
geven waren door Kurve. Het geheel is genormeerd voor het mbo in het kader 
van het Protocol Dyslexie voor het mbo.  

Primair is de IDAA-mbo een dyslexietest. De combinatie van subtests die de 
automatisering van het lezen meten zijn echter aangevuld met tests die 
woordkennis en de automatisering van het rekenen meten, met als doel om 
problemen bij een, twee of drie van deze vaardigheden te kunnen signaleren. 
Dit vanuit de overweging dat gecombineerde problemen veel voorkomen bij 
mbo-studenten en er geen genormeerde instrumenten voor het meten van de-
ze vaardigheden beschikbaar zijn voor het mbo. 

Voor de ontwikkeling en normering van de IDAA-mbo is een team verant-
woordelijk van medewerkers van het Research Institute Child Development 
and Education van de Universiteit van Amsterdam, bestaande uit de orthope-
dagogen Judith Bekebrede, Aryan van der Leij en Hilde Willems, de methodo-
loog Harry Garst en de taalkundige Truus Schijf, in samenwerking met soft-
ware-engineer Theo Schijf van Kurve. Omdat zij betrokken zijn geweest bij de 
ontwikkeling van de geselecteerde subtests van de IDAA, zijn bij de auteurs 
ook de namen opgevoerd van Astrid Geudens en Kirsten Schraeyen van het 
Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen van de Lessius 
Hogeschool te Antwerpen. 

Tijdens het wordingsproces is overleg gevoerd met medewerkers van het 
CINOP, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Expertisecentrum Nederlands 
die verantwoordelijk zijn voor het protocol. Voor hun adviezen zijn wij in het 
bijzonder dank verschuldigd aan Sui Lin Goei, Ria Kleijnen, Monique Janssen 
en Ingrid ten Have. Dat geldt ook voor de deelnemende scholen, want zonder 
de inzet van studenten, docenten en systeembeheerders was het niet mogelijk 
geweest deze test uit te brengen. Tot slot willen wij Arne Evers en Frans Oort 
bedanken voor de adviezen op psychometrisch gebied. 

Judith Bekebrede, Harry Garst, Aryan van der Leij, Truus Schijf, Hilde Willems , 
Theo Schijf 

Amsterdam, februari 2015 
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1 INLEIDING 

DOEL 
Het signaleringsinstrument Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen 
voor het mbo (IDAA-mbo) geeft aanwijzingen voor dyslexie en andere leer-
problemen bij mbo-studenten. Het is ontwikkeld als onderdeel van het Proto-
col Dyslexie voor het mbo (Kleijnen & Goei, 2010).  

Het doel van de IDAA-mbo is drieledig: 

– informatie geven over de ernst en de aard van de leesproblemen teneinde 
potentiële dyslectici te identificeren, waarna desgewenst nader 
diagnostisch onderzoek kan plaatsvinden; 

– informatie geven over het al of niet samengaan van leesproblemen met 
problemen in twee andere leerdomeinen: woordenschat en rekenen, 
teneinde enkel- of meervoudigheid van de leerproblematiek te kunnen 
duiden (differentiële screening); 

– een bijdrage leveren aan de informatie die nodig is voor verder 
diagnostisch onderzoek en het nemen van remediërende en 
ondersteunende maatregelen. 

OPZET 
Bij de ontwikkeling van het instrument is ervan uitgegaan dat het instrument 
aan de volgende eisen moest voldoen: 

– korte afnameduur; 
– groepsgewijs afneembaar; 
– door de student zelf te bedienen; 
– genormeerd op de mbo-populatie; 
– eenvoudig te interpreteren. 

 
In de IDAA-mbo zijn subtests overgenomen van de Interactieve Dyslexietest 
Amsterdam Antwerpen (IDAA) die ontwikkeld is voor jongvolwassenen van 
16 jaar en ouder.1 Daarnaast zijn er subtests opgenomen die ontwikkeld wer-
den door Kurve.  

                                                             

1 Ontwikkeld door het samenwerkingsverband tussen de UvA, de de Lessius Hogeschool (Associatie KU 

Leuven)  en Kurve, die de test ook uitgeeft (Bekebrede et al., in voorbereiding). 
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De subtests zijn: 

– Kennismaken (vragenlijst) 
– Bommetjes 
– Flitslezen Pseudowoorden  
– Flitstypen Woorden   
– Flitstypen Pseudowoorden    
– Woordkennis 
– Snelrekenen.  
 

De vragenlijst Kennismaken en Bommetjes zijn algemene subtests. Via de vra-
genlijst wordt informatie verzameld over de ervaringen met lezen en spellen 
en Bommetjes geeft een indicatie van de basale reactiesnelheid die niet speci-
fiek met taalverwerking te maken heeft. Flitslezen Pseudowoorden, Flitstypen 
Woorden en Flitstypen Pseudowoorden indiceren de vaardigheid in lezen en 
spellen en daardoor de ernst van eventuele leesproblemen. Woordkennis en 
Snelrekenen zijn toegevoegd om een breder beeld te krijgen van de eventuele 
leerproblematiek. Alle subtests zijn genormeerd voor het mbo. 

IDAA-MBO, DYSLEXIE EN ANDERE LEERPROBLEMEN 
De Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 2008, p. 11) omschrijft dyslexie als ‘een 
stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren 
en het adequaat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau’. 
Dyslexie wordt opgevat als een specifieke taalstoornis die belemmerend 
werkt in alle situaties waarin accuratesse en snelheid van belang zijn bij het 
verwerken van schriftelijke informatie. In onderwijs, studie en opleiding is dat 
bijvoorbeeld het geval bij het bestuderen van teksten, het afleggen van tenta-
mens en examens, het maken van aantekeningen en het schrijven van werk-
stukken. Op de werkvloer belemmert dyslexie het functioneren wanneer er 
vlot en foutloos schriftelijke informatie moet worden verwerkt teneinde zaken 
vast te leggen, te begrijpen, te verduidelijken of te communiceren. 

Bij mbo-studenten staat de toepassing van lezen en spellen centraal, in het bij-
zonder de vlotheid en accuratesse waarmee dat gebeurt. Van een student op 
deze leeftijd wordt immers verwacht dat hij2 het lezen en spellen al geruime 

                                                             

2 Overal waar ‘hij’ staat, dient ook ‘zij’ gelezen te worden. 
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tijd daarvoor heeft aangeleerd en die vaardigheden automatisch kan uitvoe-
ren, dus zonder al teveel aandacht daaraan te hoeven besteden en moeite te 
hoeven doen. Juist dit automatisme is echter afwezig bij dyslectici. Bij hen 
wordt het proces van lezen en spellen gekenmerkt door het maken van fouten 
en vooral ook een grote traagheid. Vergeleken met leeftijdsgenoten hebben zij 
een grote achterstand die door hardnekkigheid van het probleem bovendien 
moeilijk te verkleinen is. 

Voor het vaststellen van dyslexie hanteert de SDN (2008) twee criteria: ach-
terstand en didactische resistentie:  

– Achterstand is geïndiceerd wanneer het vaardigheidsniveau van lezen en 
spellen significant onder het niveau ligt dat van het individu gevraagd 
wordt, gegeven diens leeftijd en omstandigheden.  

– Didactische resistentie betekent dat de leesachterstand hardnekkig is en 
niet te wijten aan gebrekkig of slecht onderwijs. Bovendien moet het 
onderwijs voldoende gerichte individuele hulp geboden hebben om een 
achterstand in te lopen.  
 

Aangenomen kan worden dat in de doelgroep van de IDAA-mbo per definitie 
sprake is van achterstand en resistentie omdat deze studenten al jaren on-
danks veel oefenen niet geautomatiseerd genoeg kunnen lezen en spellen om 
te voldoen aan de eisen die door hun opleiding of werkomgeving daaraan ge-
steld worden. De twee criteria (achterstand en resistentie) zijn bij hen in de 
loop der jaren steeds meer gaan samenvallen, wat overigens niet betekent dat 
altijd onderkend is dat dyslexie een belangrijke rol heeft gespeeld in het ont-
staan van de problematiek. Vaak zal het leesprobleem als een onderdeel wor-
den beschouwd van een veel groter probleem – ook met taal en rekenen – en 
daardoor onder de ‘algemene’ leerstoornissen gerangschikt worden. Het is 
aannemelijk dat deze opvatting leidt tot een ondersignalering van het aantal 
dyslectische mbo-studenten en tot onderschatting van de capaciteiten van de-
ze studenten.  

Zoals is aangegeven in 0 beoogt de IDAA-mbo het inzicht in de lees- en spel-
lingproblematiek en het eventuele samengaan met taal- en rekenproblemen te 
vergroten. Daarbij wordt aangetekend dat het noodzakelijk kan zijn om diep-
gaander diagnostisch onderzoek te doen, in het bijzonder naar de intelligentie, 
om uit te sluiten dat een algemeen beperkt leervermogen de oorzaak is van 
problemen in leervakken. In dat onderzoek moet tevens worden uitgesloten 
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dat een eventueel laag IQ te wijten is aan omgevingsinvloeden.3 Daarnaast kan 
nader onderzoek uitwijzen in hoeverre er sprake is van andere ontwikkelings-
stoornissen dan wel co-morbiditeit (het samengaan van dyslexie met een an-
dere ontwikkelingsstoornis). 

                                                             

3 De discussie over intelligentie als uitsluitingscriterium is nog niet helemaal uitgewoed. Al geruime tijd is 
duidelijk dat het niet houdbaar is om personen met een minder dan normale intelligentie uit te sluiten van 
de diagnose dyslexie (Van der Leij, 1983; Stanovich & Siegel, 1994). Waar ligt echter de grens tussen een 
‘minder dan normale intelligentie’ en een verstandelijke beperking? De SDN volgt in dezen de internationale 
consensus en gaat ervan uit dat dyslexie kan voorkomen in combinatie met een IQ van 70 of hoger. De ver-
diepende diagnose moet echter uitwijzen of het bij iemand met een relatief lage intelligentie zinvol is een 
behandelingstraject specifiek te richten op dyslexie of beter op andere, meer dominante, pedagogisch-
didactische behoeften. 
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2 KENMERKEN VAN DYSLEXIE  

DYSLEXIE: EEN SPECIFIEK PROBLEEM MET KOPPELINGEN TUSSEN 
GRAFEMEN EN FONEMEN 
Bij lezen en spellen staan twee begrippen centraal: fonologie en orthografie. 
Fonologie is de klankleer, het onderdeel van de taalwetenschap dat de kleinste 
betekenisvolle eenheden van de taal beschrijft. Het foneem is de kleinste 
spraakklank die betekenisonderscheidend is in de taal (vergelijk de uitspraak-
vormen /zoon/ en /zoom/). De koppeling tussen fonemen en grafemen vormt 
de basis van ons alfabetische schrift. Orthografie is de leer van de spelling 
waarin de spreektaal geschreven wordt. Van de orthografie is het grafeem de 
kleinste eenheid waarmee een foneem door een teken wordt weergegeven. Er 
zijn weergaven van enkelvoudige fonemen in enkelvoudige grafemen (bijv. m, 
p, t). Ook zijn er fonemen die door twee tekens worden weergegeven (tweete-
kenfonemen zoals ui, eu, ei, ij, ou, au, oo, aa, ee, uu, maar ook ch, ng), ook deze 
dubbeltekens heten grafemen. Daarnaast kunnen grafemen gekoppeld zijn aan 
verschillende fonemen (bijvoorbeeld de e in /enerverend/). De orthografie 
definieert de schrijfwijze van een taal op het niveau van grafemen, grafeem-
clusters en, uiteraard, van het hele woord. 

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er bij dyslectici, vergeleken met 
studenten die normaal leren lezen en spellen, een hardnekkig probleem is met 
de accuratesse en snelheid waarmee koppelingen gemaakt worden tussen gra-
femen en fonemen, ofwel tussen schrift- en klankvorm. De vaardigheid om de 
koppelingen van schrift- aan klankvorm (lezen) en van klank- aan schriftvorm 
(spellen) te maken is onvoldoende geautomatiseerd en kost dus veel te veel 
moeite (Van der Leij, 2003). Dit probleem werkt bij het lezen door in een trage 
en vaak ook niet foutloze verwerking van schriftelijke informatie op alle ni-
veaus van eenheden die daarin te onderscheiden zijn, dus op het niveau van 
grafemen, grafeemclusters, lettergrepen en woorden. Datzelfde geldt voor het 
omgekeerde proces van het spellen, met de aantekening erbij dat spellen niet 
alleen zeer traag verloopt maar meestal ook gepaard gaat met een substanti-
ele hoeveelheid fouten (zie voor een uitvoeriger bespreking de handleiding 
van de IDAA, Bekebrede et al., in voorbereiding).  
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2.1.1 PROBLEMEN MET FONOLOGISCH RECODEREN 
Dyslexie komt tot uiting in extreme problemen met de herkenning van woor-
den die onbekend zijn, dat wil zeggen nog niet eerder in schriftelijke vorm ge-
zien (Rack, Snowling, & Olson, 1992; Wimmer, 1996; Yap & Van der Leij, 
1993). Omdat ze nog niet eerder zijn gezien is herkenning van het woord als 
geheel niet mogelijk en moeten er delen uit het woord (lettergrepen en al dan 
niet geclusterde grafemen) serieel gekoppeld worden aan de bijbehorende fo-
neemclusters en fonemen, waarna de klankvorm van het hele woord uit die 
delen wordt samengesteld. Dit proces wordt fonologisch recoderen genoemd. 
Aangenomen wordt dat deze vaardigheid een relatief groot beroep doet op de 
fonologische vaardigheid. De seriële omzetting van elementen in de bijbeho-
rende klankvorm en daarna de samenvoeging tot de hele klankvorm doet 
meer aanslag op het fonologisch bewustzijn, het oproepen van klankinforma-
tie, het vasthouden van deze informatie in het kortetermijngeheugen en het 
executief beheer van informatiestromen dan wanneer het woord als geheel 
kan worden herkend en gekoppeld aan de hele klankvorm dan wanneer het 
woord in een keer kan worden herkend (zie 2.1.2). Juist met het verwerken 
van fonologische informatie hebben dyslectici grote problemen (Snowling, 
2000; De Jong & Van der Leij, 2003; Vellutino Fletcher, Snowling, & Scanlon, 
2004). 

De kans dat woorden via fonologisch recoderen moeten worden herkend is 
groter naarmate het woorden betreft die minder vaak voorkomen in onze taal 
en dus waarschijnlijk nog nooit gelezen zijn. Om daar nu helemaal zeker van te 
zijn wordt bij het toetsen van fonologisch recoderen vaak gebruik gemaakt 
van onzinwoorden, zogenaamde pseudowoorden. Pseudowoorden zijn goed 
uitspreekbaar, want ze zijn opgebouwd volgens de regels van het schriftsys-
teem en bevatten grafeemclusters en lettergrepen die in bestaande woorden 
kunnen voorkomen. De orthografische en fonotactische regels zijn dus geres-
pecteerd. Omdat pseudowoorden niet bestaan, zijn ze niet in één keer te her-
kennen. Er is immers geen representatie op woordniveau opgeslagen in het 
langetermijngeheugen. Vanwege de noodzaak om deze woorden beneden 
woordniveau te identificeren doen ook normale lezers (iets) langer over het 
lezen van pseudowoorden dan over het lezen van bekende woorden, maar bij 
dyslectici is het contrast tussen het lezen van bekende woorden en pseudo-
woorden veel groter (het zgn. woordfrequentie-effect: Van der Leij & Van 
Daal, 1999), ook op oudere leeftijd (Bekebrede, Van der Leij, & Share, 2009; 
Bekebrede, Van der Leij, Plakas, Share, & Morfidi, 2010).  
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In de IDAA-mbo zijn twee subtests opgenomen die een relatief groot beroep 
doen op het vermogen tot fonologisch recoderen: Flitslezen Pseudowoorden 
en Flitstypen Pseudowoorden (zie 0). 

2.1.2 PROBLEMEN MET ORTHOGRAFISCH CODEREN 
Van dyslectici wordt vaak gezegd dat zij ook moeite hebben met het aanleren, 
de opslag en het oproepen van het ‘woordbeeld’, de orthografische represen-
tatie van woorden die gebruikt wordt bij het orthografisch coderen.4 Ortho-
grafisch coderen is het identificeren van woorden op basis van de representa-
ties van geschreven woorden in het geheugen en, van daaruit, van de letter-
grepen, grafeemclusters of grafemen die deel uitmaken van die representaties 
(Berninger et al., 1992). Het gebruik van informatie over de geschreven vorm 
van hele woorden in het geheugen vormt de basis van orthografisch coderen. 
Het is dus in zekere zin de tegenpool van fonologisch recoderen waarin juist 
de kleinere eenheden centraal staan. Fonologisch recoderen en orthografisch 
coderen zijn echter geen onafhankelijke mechanismen maar vertegenwoordi-
gen posities op een continuüm van ‘bottom-up’ (met het grafeem als uitgangs-
punt) naar ‘top-down’ identificatie van woorden (met woordspecifieke kennis 
als uitgangspunt). Woorden kunnen immers geheel bekend of onbekend zijn, 
maar ook bekende gedeelten bevatten (lettergrepen, grafeemclusters). Er be-
staat tussen de mechanismen een dynamische wisselwerking, zeker wanneer 
het onbekende, langere en complexere woorden betreft. Zo zal bij de eerste 
keer lezen van het woord Przewalski de cluster Prze  – die in het Nederlands 
onbekend is – waarschijnlijk op grafeemniveau worden verwerkt, terwijl wal 
en ski als lettergrepen worden herkend. ‘Bottom-up’ fonologisch recoderen en 
‘top-down’ orthografisch coderen gaan hier hand in hand.  

Dat dyslectici problemen hebben met orthografisch coderen blijkt uit het feit 
dat ze er langer over doen dan andere lezers om woorden te lezen die ze door 
en door kennen (Van der Leij & Van Daal, 1999). Naast fonologisch recoderen 
is ook traagheid bij het orthografisch coderen een kerntekort van dyslexie. 
Dyslectici kunnen bovendien in de spelling bizarre fouten maken die niet te 
herleiden zijn tot onbekendheid met regels. Voorts is typerend dat zij woor-
den die ze door en door zouden moeten kennen onverwacht toch nog fout lezen 

                                                             

4 Voor alle duidelijkheid: dit ‘woordbeeld’  is per definitie de koppeling tussen de schriftelijke en de klank-
vorm van een heel woord. 
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en spellen. Kennelijk zorgt hun niet goed gedefinieerde  ‘woordbeeld’ voor 
verwarring.  

De kans dat een woord als geheel wordt herkend is uiteraard groter als de 
woorden frequenter voorkomen in onze taal en dus vaker gezien kunnen zijn. 
Dat soort woorden worden dus aangeboden. Een interessante manier om or-
thografisch coderen te meten is het aanbieden van leenwoorden die zijn inge-
burgerd in het Nederlands. Zoals elke taal is ook die van ons gevoelig voor de 
opname van woorden uit andere talen, o.a. voor begrippen waarvoor geen 
(kernachtige) Nederlandse term bestaat (bijv. computer of team). Deze leen-
woorden, die de laatste decennia vooral uit het Engels komen, worden vaak op 
basis van orthografisch coderen van grotere eenheden of als geheel woord ‘uit 
het hoofd’ geleerd (ingeprent) omdat ze niet voldoen aan onze spellingregels. 
Dyslectici blijken inderdaad problemen te hebben met leenwoorden (Schijf, 
2009).  

De IDAA-mbo bevat een subtest die het orthografisch coderen meet van Ne-
derlandse inheemse woorden en van leenwoorden die vaak in de schrijftaal 
voorkomen: Flitstypen Woorden (zie 3.1.13). 

2.1.3 PROBLEMEN MET DE SNELHEID VAN VERWERKEN EN HET 
REPRODUCEREN VAN SCHRIFTELIJKE INFORMATIE 

Dat dyslectici door hun trage manier van verwerken grote problemen hebben 
met het snel overzien van schriftelijke informatie is evident. Belangrijk is de 
bevinding dat dit probleem zich sterk manifesteert wanneer de presentatie 
van woorden beperkt blijft tot de eerste ‘split-second’, als er voor de waarne-
ming maar zeer kort de tijd is. Dit fenomeen is jaren geleden ontdekt door in 
experimenteel onderzoek gebruik te maken van geflitste visuele aanbieding 
van woorden (Bouma & Legein, 1980). Het geflitst aanbieden van woorden 
met een aanbiedingstijd van 200 msec blijkt een krachtig middel om dyslecti-
sche lezers te onderscheiden van gewone lezers die met het verwerken van 
deze woorden veel minder moeite hebben. Dat geldt voor alle woorden, maar 
is het sterkst aanwezig bij pseudowoorden die nog niet eerder gelezen zijn en 
die geautomatiseerd fonologisch recoderen vereisen om in zo korte tijd ge-
identificeerd te kunnen worden. Juist met dit geautomatiseerd fonologisch re-
coderen hebben dyslectici grote moeite, niet alleen op jongere leeftijd (Yap & 
Van der Leij, 1993), maar ook in het voortgezet onderwijs en als ze volwassen 
zijn (Bekebrede et al., 2009, 2010).  
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Het reproduceren van de schriftelijke vorm van woorden (spellen) is ook een 
erg moeilijke taak. Spellen impliceert immers dat de koppeling tussen fone-
men en grafemen uit het hoofd wordt gemaakt zonder houvast van de schrifte-
lijke weergave zoals bij lezen. Dit doet niet alleen een aanslag op orthografi-
sche kennis en op kennis van regels die bepalend zijn voor de schrijfwijze, 
maar ook op fonologische vaardigheden. Het spellingproces dat bestaat uit het 
analyseren van fonemen in woorden, het omzetten van fonemen in orthografi-
sche eenheden die opgehaald moeten worden uit het geheugen en het aaneen-
rijgen van die eenheden tot woorden die letter-voor-letter worden weergege-
ven (opgeschreven of getypt). Dit doet een grote aanslag op het beheersen van 
informatiestromen, het manipuleren van informatie-eenheden en het tijdelijk 
rondpompen van die informatie. Dyslectici hebben over het algemeen ook gro-
te problemen met spellen, meestal in overeenstemming met hetgeen op basis 
van hun leesachterstand verwacht mag worden (Bosman, Vonk, & Van Zwam, 
2006; Bourassa & Treiman, 2003; Schijf, 2009). 

In de IDAA-mbo wordt het flitsprincipe toegepast in Flitslezen Pseudowoor-
den, Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden (voor een beschrijving 
zie 0). In de twee laatstgenoemde subtests wordt voor het reproduceren van 
de woorden gebruik gemaakt van het toetsenbord. Dat betekent dat de taken 
met flitstypen niet alleen het lezen betreffen, maar tevens het reproduceren 
van het gelezene, de spelling. In termen van koppelingen wordt het systeem 
tweemaal doorlopen: eerst van het schrift naar de klankvorm en dan van de 
klankvorm weer naar schrift. Het systeem wordt dus tweemaal belast, wat 
naar verwachting het verschil met gewone lezers en spellers vergroot. 

2.1.4 LEESPROFIEL: STERKE EN ZWAKKE PUNTEN 
In de regel zal een dyslecticus problemen hebben met alle soorten woorden 
die hij of zij moet lezen of spellen, of ze nu bekend zijn of niet. Hoe ernstig de 
problemen met het verwerken van schriftelijke informatie zijn, komt tot uit-
drukking wanneer scores op subtests worden gesommeerd tot een algemeen 
quotiënt dat gebaseerd is op een composiet van de scores bij Flitslezen Pseu-
dowoorden, Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden (IDAA-mbo-
Quotiënt, zie 0)5.  

                                                             

5 Het IDAA-mbo-Quotiënt is overigens evenals het IQ geen quotiënt (het resultaat van een deling), maar het 
resultaat van een berekening, zie paragraaf 7.1.6. 
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Een lage quotiëntscore betekent echter niet dat een dyslecticus over de hele 
linie van de subtestscores even zwak hoeft te zijn. Omdat de individuele varia-
tie groot is, kunnen er tussen de scores op subtests verschillen optreden die 
zich lenen voor een analyse van sterke en zwakke punten die aanwijzingen 
kunnen geven voor een aan het individu aangepaste behandeling. Bepaalde 
profielen kunnen ook kenmerkend zijn voor een substantiële subgroep van 
dyslectici, terwijl een andere subgroep dat profiel niet heeft. Zo zijn er de laat-
ste jaren aanwijzingen gevonden dat een substantiële subgroep van dyslectici 
in het secundair onderwijs en de periode daarna sterker is in het verwerken 
van grotere orthografische eenheden dan verwacht mag worden (Bekebrede 
et al., 2009; Miller-Guron & Lundberg, 2000; Van der Leij & Morfidi, 2006). 
Kennelijk is in het verwerkingssysteem bij deze dyslectici het orthografisch 
coderen meer intact dan het fonologisch recoderen. Dit sterkere vermogen in 
orthografisch coderen geeft mogelijkheden tot orthografische compensatie 
(Van der Leij, 2003). In het onderzoek dat Schijf (2009) uitvoerde bij brugklas-
leerlingen bleken orthografisch sterkere dyslectici zich bij de schriftelijke 
verwerking van Nederlands en Engels beter te ontwikkelen (Schijf, 2009). Dit 
voordeel bleek zich bij 16-jarige leerlingen vooral voor te doen bij stillezen 
(Bekebrede et al., 2009). Aangezien bij begrijpend lezen vooral van stillezen 
gebruik moet worden gemaakt, is aannemelijk dat deze orthografisch sterkere 
zwakke lezers bij deze belangrijke vaardigheid voldoende snelheid kunnen 
ontwikkelen om in de praktijk van onderwijs en beroep minder last te hebben 
van hun problemen met technisch lezen. 

Of dit het geval is kan afgeleid worden uit het leesprofiel met behulp van de 
beide Flitstypentaken die wat betreft items vergelijkbaar zijn op de betekenis 
na. Flitstypen Woorden doet een relatief groter beroep op het orthografisch 
coderen van grotere eenheden (ook omdat er naast inheemse woorden Engel-
se leenwoorden zijn opgenomen), dan Flitstypen Pseudowoorden dat meer 
het ‘bottom-up’ fonologisch recoderen belast. Het is van belang om op te mer-
ken dat niet elk verschil in subtestscores evenveel betekenis heeft. In hoofd-
stuk 10 wordt aangegeven hoe groot het verschil dient te zijn om als een bete-
kenisvolle discrepantie te kunnen worden uitgelegd. 

2.1.5 BIJKOMENDE PROBLEMEN EN DIFFERENTIËLE SCREENING 
Om een breder beeld te krijgen van de leerproblematiek van de studenten 
verstrekt de IDAA-mbo ook informatie over twee andere leergebieden: 
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– de taalkennis, in het bijzonder van de Nederlandse woordenschat; 
– de rekenvaardigheid, in het bijzonder het geautomatiseerde rekenen. 

 
Opname van de subtest Woordkennis is nuttig omdat te verwachten valt dat 
de kennis van de Nederlandse taal in het mbo sterk varieert en bij een grote 
subgroep zwak is. Het maakt immers voor eventuele remediëring groot ver-
schil of er sprake is van een leesprobleem dat gepaard gaat met een gebrek 
aan taalkennis of van een betrekkelijk geïsoleerd leesprobleem. Daarbij komt 
dat de correlatie tussen woordenschat en technisch lezen zo laag is dat pro-
blemen in de ene vaardigheid niet gepaard hoeven te gaan met problemen in 
de andere. Schijf (2009) vermeldt voor brugklassers een correlatie van .18 
tussen Woordkennis Nederlands en de Een-minuuttest voor technisch lezen. 
Woordenschat kan dus ook een probleem vormen dat op zichzelf staat. De test 
Snelrekenen is opgenomen omdat lees- en rekenproblemen wel iets meer 
maar toch ook niet al te sterk gerelateerd zijn. zelfs niet wanneer, zoals  in de 
IDAA-mbo subtests het geval is, de mate van automatisering van beide vaar-
digheden centraal staat. Zo vermelden Van der Sluis, De Jong en Van der Leij 
(2007) voor 9-  tot 12-jarige leerlingen een correlatie van .45 tussen tempo-
toetsen voor lezen en rekenen. Wanneer naast het leesprobleem ook een re-
kenprobleem wordt vastgesteld, kunnen er twee specifieke leerproblemen 
zijn. Woordenschatproblemen duiden op een taalprobleem, al of niet in com-
binatie met lees- en/of rekenproblemen (zie verder 0).  

Voor het meten van woordkennis is gebruikgemaakt van een al bestaande 
adaptieve test (Woordkennis) en voor de rekenvaardigheid van de test Snel-
rekenen, beide van Kurve. Bij de woordkennistest hoeft niet gelezen te wor-
den, want de informatie wordt voorgelezen. Bij de rekentest worden alleen cij-
fers gebruikt. 
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3 VORMGEVING EN INHOUD 

PRINCIPES VAN AANBIEDEN EN ANTWOORDEN 

3.1.1 COMPUTERGESTUURDE AANBIEDING 
Een praktisch uitgangspunt voor de ontwikkeling van de IDAA-mbo is geweest 
dat de test interactief zou moeten zijn. Aanbieding van de items en registratie 
van de scores zijn computergestuurd en onafhankelijk van een testafnemer. 
Informatie verschijnt visueel op het scherm en klinkt auditief via de hoofdtele-
foon. Antwoorden gebeurt met behulp van het toetsenbord. Het voordeel van 
computergestuurde aanbieding is dat de presentatie betrouwbaar en gestan-
daardiseerd is, want voor iedereen precies gelijk. Zonder computer zou flits-
aanbieding bovendien niet uitvoerbaar zijn. Voordeel is ook dat de testresulta-
ten direct na afloop beschikbaar zijn. Het antwoorden via het toetsenbord 
maakt de IDAA-mbo op veel plekken bruikbaar. De testpersoon kan de test af-
leggen zonder hardop te antwoorden en zonder noodzakelijke een-op-een be-
geleiding. De computer zorgt voor instructies en feedback. Voorts is een prak-
tisch voordeel dat de test groepsgewijs kan worden afgenomen. 

3.1.2 AANBIEDING VAN DE ITEMS 
Alle subtests worden visueel aangeboden. Een bijzondere aanbieding is dat 
voor de flitstaken gekozen is voor een presentatieduur van 200 msec. In de 
subtest Woordkennis worden de items (zinnen waaruit woorden zijn weggela-
ten) ook auditief aangeboden met de vraag om te antwoorden door middel 
van een muisklik. Testpersonen hoeven dus niet te lezen.  

3.1.3 ANTWOORDEN VIA HET TOETSENBORD 
Het voorgaande impliceert de keuze voor het toetsenbord als antwoordmedi-
um en typen of een keuze maken met de muis in plaats van hardop antwoor-
den. Uit onderzoek blijkt dat er met deze antwoordwijzen vergelijkbare resul-
taten verkregen worden als met traditionele tests die hardop antwoorden 
vergen en dat de scores hoog correleren (Bekebrede et al., 2009; zie ook Schijf, 
2009).  
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MEETPRETENTIE VAN DE SUBTESTS 

3.1.4 VRAGENLIJST 
Met de vragenlijst Kennismaken wordt informatie verzameld over de ervarin-
gen van de student met taal (o.a. de thuistaal) en het lezen. De deskundige be-
oordelaar kan rekening houden met de verzamelde gegevens als hij de overige 
testgegevens interpreteert. Naast problemen met lezen en spellen komt ook 
eventuele comorbiditeit aan bod, het tegelijkertijd aanwezig zijn van twee of 
meer stoornissen bij een cliënt, bijvoorbeeld Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) naast dyslexie. Deze informatie kan van belang zijn voor het 
indiceren van behandeling en begeleiding.  

3.1.5 BOMMETJES 
De subtest Bommetjes is niet specifiek gericht op lezen en spellen. Deze meet 
de basale reactiesnelheid bij geflitste, niet-talige stimuli. Het vermogen om 
snel onderscheid te maken tussen visuele symbolen en te koppelen aan begrip 
is gewoonlijk intact bij dyslectici, maar er kunnen uitzonderingen zijn. In dat 
geval is er een zekere traagheid die van invloed is op andere flitstaken, waar-
mee in het interpreteren van de gegevens rekening dient te worden gehouden. 
De subtest Bommetjes is ook een eerste kennismaking met flitstaken. Het ver-
trouwd raken met deze taken is dus een tweede functie van deze test. 

3.1.6 FLITSLEZEN PSEUDOWOORDEN EN FLITSTYPEN PSEUDOWOORDEN 
De subtests Flitslezen Pseudowoorden en Flitstypen Pseudowoorden meten 
de mate van automatisering van de lees- en spellingvaardigheid. Om er zeker 
van te zijn dat snelle verwerking – het kenmerk van automatisering – noodza-
kelijk is, worden de items met een flitstijd van 200 msec aangeboden. Deze 
subtests doen een relatief groot beroep op fonologisch recoderen. Het verschil 
tussen de subtests is dat in Flitslezen Pseudowoorden de eenmaal geïdentifi-
ceerde (gelezen) vorm moet worden vergeleken met een aantal schriftvormen 
waaruit de juiste moet worden gekozen, terwijl die vorm in Flitstypen Pseu-
dowoorden moet worden nagetypt (gespeld). In Flitstypen Pseudowoorden 
wordt dus lezen en spellen vereist en wordt het omzettingsproces in beide 
richtingen doorlopen, in Flitslezen Pseudowoorden gaat het alleen om lezen. 
Een zwakke score op deze subtests is een indicatie van dyslexie omdat pro-
blemen met fonologisch recoderen (zie 2.1.1), snelheid van verwerken en re-
produceren (zie 2.1.3) daar kenmerken van zijn. 
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3.1.7 FLITSTYPEN WOORDEN 
Ook de subtest Flitstypen Woorden meet de mate van automatisering van de 
lees- en spellingvaardigheid. Nu is echter herkenning op woordniveau wel 
mogelijk omdat het om bestaande woorden gaat waarvan de meeste, zo niet 
alle, bekend zullen zijn. Ook hier moet de identificatie snel gebeuren vanwege 
de flitsaanbieding van 200 msec. Net als bij Flitstypen Pseudowoorden wordt 
het omzettingsproces in beide richtingen doorlopen (lezen en spellen). Een 
zwakke score met deze subtest is een indicatie voor dyslexie omdat 
problemen met orthografisch coderen (zie 2.1.2), snelheid van verwerken en 
reproduceren (zie 2.1.3) daar kenmerken van zijn. Vergelijking met Flitstypen 
Pseudowoorden indiceert eventuele orthografische 
compensatiemogelijkheden (zie 2.1.4).  

3.1.8 WOORDKENNIS 
De subtest Woordkennis meet hoe groot de kennis van Nederlandse woorden 
is en geeft een indicatie van het verbale leervermogen. Dit leervermogen is es-
sentieel voor het begrijpen van taal in orale of schriftelijke vorm (begrijpend 
luisteren en begrijpend lezen). De kennis die gemeten wordt is contextueel 
van aard (de woorden moeten passen in zinnen). Omdat deze kennis zoveel 
mogelijk onafhankelijk bepaald moet worden van lezen wordt het door middel 
van auditieve aanbieding mogelijk gemaakt om het zonder deze schriftelijke 
vaardigheden te doen. 

3.1.9 SNELREKENEN 
De subtest Snelrekenen meet de mate van automatisering van de basale be-
werkingen van het rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). 
Er worden sommen aangeboden die uit het hoofd moeten worden uitgerekend 
waarna uit verschillende antwoordmogelijkheden kan worden gekozen. De 
snelheid zit nu niet in de flitsaanbieding, maar in de beperking van de totale 
tijd.  

BESCHRIJVING VAN DE SUBTESTS 

3.1.10 VRAGENLIJST 
De vragenlijst bestaat uit 18 vragen die 7 onderwerpen bestrijken. De lijst 
geeft inzicht in de hoeveelheid leeservaring die de studenten hebben in het 
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Nederlands (2 vragen) en hoeveel leesproblemen ze ervaren (4 vragen) . Er 
worden twee vragen gesteld over de thuistaal en er is een drietal vragen over 
dyslexie, waarin wordt nagegaan of er een dyslexieverklaring is en zo ja, wan-
neer deze werd verstrekt. Tevens wordt gevraagd of dyslexie in de familie 
voorkomt. Vier vragen gaan over eventuele comorbiditeit, dus het voorkomen 
van andere ontwikkelingsstoornissen naast dyslexie, bijvoorbeeld ADHD. Als 
laatste wordt gevraagd om de eigen typvaardigheid in te schatten (1 vraag). 
Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 5 minuten in beslag. De vra-
gen zijn te vinden in Bijlage 3. Bij de resultaten kunnen als opvallendheden uit 
de vragenlijst naar voren komen: (1) dat de student een andere taalachter-
grond heeft, (2) aangeeft problemen met lezen te hebben, (3) weinig leeserva-
ring heeft of (4) aangeeft een dyslexieverklaring te bezitten.   

3.1.11 BOMMETJES 
Op het scherm verschijnt telkens gedurende 200 msec een klein blokje met 
een figuurtje erin: een vierkantje, een rondje, een driehoekje, etc. De student 
hoeft niets te doen, tót er een blokje verschijnt met een bommetje erin. Dan 
moet hij zo snel mogelijk op Enter drukken. De computer meet vervolgens of 
er bij het juiste figuurtje gereageerd wordt en ook hoe snel de reactie bij de 
bommetjes is. Het maken van de subtest kost maximaal 2 minuten. De test be-
gint met een voorbeeldserie. 

3.1.12 FLITSLEZEN PSEUDOWOORDEN  
Bij Flitslezen Pseudowoorden worden pseudowoorden één voor één geduren-
de 200 msec aangeboden en vervolgens afgedekt met een raster van symbolen 
(bijvoorbeeld #@&%) om te voorkomen dat het nabeeld op het netvlies blijft 
staan, want het is de bedoeling dat het wordt vastgehouden in het werkgeheu-
gen. De student moet uit vier antwoordmogelijkheden kiezen welk pseudo-
woord hij net gezien heeft. Het gaat daarbij om: het goede woord, een woord 
dat fonologisch gelijk is, maar alleen orthografisch afwijkt en twee woorden 
die zowel fonologisch als orthografisch afwijken van het geflitste woord. In 
een geval zijn twee letters verwisseld, in het andere geval is een letter vervan-
gen door een andere letter. Bijvoorbeeld negno (flitswoord) - nechno – nengo- 
negmo. De geflitste woorden zijn samengesteld uit laagfrequente lettercombi-
naties. De test heeft 30 items en is opgedeeld in drie blokken van 10 items be-
staande uit respectievelijk vier, vijf en zes letters en begint met twee voor-
beelden. In het programma wordt bijgehouden hoeveel woorden van vier, vijf 
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en zes letters goed herkend zijn en of de fouten die gemaakt zijn fonologisch 
gelijke woorden zijn of niet. De testafnemer kan deze gegevens raadplegen. 
Het maken van deze subtest duurt maximaal 5 minuten. Een overzicht van alle 
items is te vinden in Bijlage 3. Deze subtest van Kurve is ook gebruikt in het 
brugklasonderzoek van Schijf (2009). 

3.1.13 FLITSTYPEN WOORDEN 
Bij Flitstypen Woorden worden Nederlandse woorden stuk voor stuk gedu-
rende 200 msec aangeboden en vervolgens gemaskeerd. De student moet het 
geflitste woord natypen. De items van de test zijn opgedeeld in drie blokken. 
Blok 1 bestaat uit 10 eenlettergrepige woorden (bijvoorbeeld ‘paard’) en drie 
leenwoorden (bijvoorbeeld ‘jeans’), blok 2 uit 10 tweelettergrepige woorden 
(bijvoorbeeld ‘monteur’) en drie leenwoorden (bijvoorbeeld ‘sandwich’) en 
blok 3 uit 10 drielettergrepige woorden (bijvoorbeeld ‘gijzeling’) en vier 
leenwoorden (bijvoorbeeld ‘paperclip’). De test begint met drie voorbeelden. 
Het programma houdt bij hoeveel woorden goed zijn weergegeven en ook van 
elk fout woord wat de student precies heeft ingetypt. De testafnemer kan deze 
gegevens raadplegen. Het maken van deze subtest duurt maximaal 6 minuten. 
De items staan in Bijlage 3. 

3.1.14 FLITSTYPEN PSEUDOWOORDEN 
Bij Flitstypen Pseudowoorden worden pseudowoorden stuk voor stuk gedu-
rende 200 msec aangeboden en vervolgens gemaskeerd. De student moet het 
flitswoord natypen. Net als bij Flitstypen Woorden zijn de items opgedeeld in 
drie blokken. Blok 1 bestaat uit 10 eenlettergrepige pseudowoorden (bijvoor-
beeld ‘blier’). Blok 2 bestaat uit 10 tweelettergrepige pseudowoorden (bij-
voorbeeld ‘usbor’). Blok 3 bestaat uit 10 drielettergrepige pseudowoorden 
(bijvoorbeeld ‘orvurem’). Vanzelfsprekend ontbreken de Engelstalige leen-
woorden. De test begint met drie voorbeelden. Het programma houdt bij hoe-
veel pseudowoorden goed zijn weergegeven en ook van elk fout woord wat de 
student precies heeft ingetypt. De testafnemer kan deze gegevens raadplegen. 
Het maken van de subtest kost maximaal 5 minuten. De items zijn te vinden in 
Bijlage 3. 
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3.1.15 ITEMS VAN FLITSTYPEN WOORDEN EN FLITSTYPEN 
PSEUDOWOORDEN 

De items van ‘Flitstypen Woorden’ en ‘Flitstypen Pseudowoorden’ (Bijlage 3) 
zijn zo veel mogelijk vergelijkbaar gemaakt om de resultaten van deze sub-
tests tegen elkaar te kunnen afzetten. Op de eerste plaats zijn de woordstruc-
turen gelijk, de opbouw dus van klinkers en medeklinkers, bijvoorbeeld 
‘beurs’ (bestaand woord) en ‘poers’ (pseudowoord). Tevens is er een gelijke 
opbouw in blokken van één-, twee- en drielettergrepige woorden. Ook komen 
specifieke orthografische moeilijkheden in dezelfde mate voor, zoals de 
ou/au-problematiek, bijvoorbeeld ‘kabouter’ (bestaand woord) en ‘wesfoulen’ 
(pseudowoord). Pseudowoorden kunnen wel bekende elementen bevatten. 
Om daarop te controleren zijn de woorden en pseudowoorden zo gekozen dat 
de frequentie van sublexicale eenheden ongeveer gelijk is. Bovendien is gecon-
troleerd op buurwoordfrequentie. Dat houdt in dat de testitems een ongeveer 
gelijk aantal buurwoorden hebben die slechts in één letter van het woord ver-
schillen (buurwoorden van ‘kas’ zijn bijvoorbeeld ‘kus’, ‘tas’ en ‘kar’). Dit is 
gedaan omdat woorden die veel buurwoorden hebben, gemakkelijker te lezen 
zijn dan woorden die weinig buurwoorden hebben (bijvoorbeeld, Andrews, 
1997; Castles, Davis, & Letcher, 1999; Marinus & De Jong, in revision). De 10 
extra Engelse leenwoorden in Flitstypen Woorden vallen buiten deze matrix. 
Het zijn woorden die geleend zijn uit het Engels en ingeburgerd in de Neder-
landse taal. Ze wijken echter af van de orthografische regels van inheemse Ne-
derlandse woorden (zie voor een uitvoeriger verantwoording de handleiding 
van de IDAA, Bekebrede et al., in voorbereiding). 

3.1.16 WOORDKENNIS  
Bij Woordkennis wordt een zin in beeld gebracht waarin een woord of een 
stukje van een uitdrukking ontbreekt. De student moet uit vier mogelijkheden 
het juiste antwoord kiezen. De zin die in beeld staat wordt ook voorgelezen en 
als de student met de muis over de antwoordmogelijkheden gaat, worden de-
ze eveneens ondersteund door geluid. Er hoeft dus niet gelezen te worden. 
Woordkennis is een adaptieve taak waarin de doelwoorden zijn ingedeeld in 
vijf niveaus. Voor elk niveau zijn 20 vragen beschikbaar en het niveau is ge-
haald als er minimaal 16 vragen goed beantwoord zijn. Elke student start met 
vragen op niveau 3, het middelste niveau. Vervolgens is er een beslisboom-
structuur (Figuur 1), op basis waarvan gekeken wordt of de student 16 van de 
20 opdrachten goed kan maken. Elk niveau is opgebouwd uit setjes van res-
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pectievelijk 6, 5, en 4 vragen. Op het moment dat de 16 goede vragen niet 
meer gehaald kunnen worden, wordt overgegaan naar een lager niveau en be-
gint de beslisboomstructuur opnieuw. Heeft de student 16 vragen goed, dan 
krijgt hij daarna vragen van een hoger niveau en begint de beslisboomstruc-
tuur eveneens opnieuw. Van de overgangen tussen niveaus merkt de student 
niets. Het aantal gemaakte items verschilt bij deze test per persoon. De subtest 
is ontwikkeld door Kurve (2004). 

Figuur 1: Beslisboom Woordkennistest  
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De test begint met vragen op niveau 3. Als meer dan 15 vragen goed beantwoord zijn, verschijnen vra-
gen op niveau 4, zo niet, dan verschijnen vragen op niveau 2, etc. NB: T = aantal vragen goed. 
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3.1.17 SNELREKENEN  
Bij Snelrekenen worden sommen met telkens twee bewerkingen aangeboden 
(bijvoorbeeld 5 + 9 - 4) die de student uit zijn hoofd moet uitrekenen, zonder 
hulp van papier of rekenmachine. Het kan gaan om optellen, aftrekken, ver-
menigvuldigen en/of delen. Uit vijf antwoordmogelijkheden moet het juiste 
antwoord worden gekozen. Er zijn 30 sommen en het gaat erom hoeveel van 
die sommen de student in vijf minuten goed kan uitrekenen. Voordat de test 
begint, zijn er eerst drie oefenopgaven die nog niet meetellen. De items ver-
schillen in moeilijkheidsgraad. De test is ontwikkeld door Kurve (2007). Het 
maken van deze subtest kost maximaal 6 minuten.  
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4 GEBRUIK 

HET BEREIKEN VAN HET DOEL 
Zoals aangegeven in 1.1 heeft de IDAA-mbo een drieledig doel:  

– informatie geven over de ernst en aard van de leesproblemen teneinde 
potentiële dyslectici te identificeren waarna desgewenst nader 
diagnostisch onderzoek kan plaatsvinden; 

– informatie geven over het al of niet samengaan van leesproblemen met 
problemen in twee andere leerdomeinen: woordenschat en rekenen, 
teneinde enkel- of meervoudigheid van de leerproblematiek te kunnen 
duiden (differentiële screening); 

– een bijdrage leveren aan de informatie die nodig is voor verder 
diagnostisch onderzoek en het nemen van remediërende en 
ondersteunende maatregelen. 
 

De IDAA-mbo kan de ernst van het leesprobleem (en daarmee de achterstand 
t.o.v. de normgroep) duiden met behulp van het zgn. IDAA-mbo-Quotiënt 
(IDAA-mbo-Q). Dat getal is een weergave van de prestatie op drie taakspeci-
fieke subtests (Flitslezen Pseudowoorden, Flitstypen Woorden en Flitstypen 
Pseudowoorden). Het IDAA-mbo-instrument kan bovendien informatie geven 
over de aard van het probleem door middel van het leesprofiel op basis van de 
vergelijking van de resultaten bij Flitstypen Pseudowoorden en Flitstypen 
Woorden. Hoe groot het verschil moet zijn om significant genoemd te worden 
staat aangegeven in paragraaf 0. Hoe specifiek of algemeen de leerproblemen 
zijn wordt duidelijk wanneer de leesscores worden vergeleken met de scores 
op de subtests Woordkennis en Snelrekenen:  differentiële screening (dit 
wordt uitgewerkt in paragraaf 4.1.2). 

De resultaten van de IDAA-mbo kunnen aanleiding zijn voor een uitgebreid 
diagnostisch onderzoek. Om te bepalen of een dyslexieverklaring kan worden 
afgegeven, moet dat onderzoek worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van 
de Stichting Dyslexie Nederland (2008). In dat onderzoek kunnen de reeds 
verzamelde gegevens met behulp van andere tests bevestigd en aangevuld 
worden. Ook voor het achterhalen van de ernst en achtergronden van reken- 
en taalproblemen kan nader onderzoek nodig zijn. 
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TOEPASSING EN INTERFACE 
De IDAA-mbo-test is online en interactief, wat betekent dat testpersonen zelf 
achter de computer zitten en dat de resultaten direct na afloop beschikbaar 
zijn. De afname kan ook groepsgewijs plaatsvinden, omdat bij de respons ge-
bruik wordt gemaakt van stillezen, niet van hardop lezen. Door deze opzet 
leent de IDAA-mbo zich voor toepassing in onderwijs- en werksituaties waarin 
het van belang is te weten hoe het staat met de geautomatiseerde geletterd-
heid. Bij individuele en bij klassikale afname is wel begeleiding/toezicht nodig. 

De tests van de IDAA-mbo vormen een ‘protocol’ dat wordt ‘afgespeeld’. In dit 
protocol krijgt de student alle subtests in de juiste volgorde voorgeschoteld. 
Als het ene onderdeel klaar is, komt automatisch het volgende tevoorschijn. 
Van de ingestelde volgorde kan niet worden afgeweken en een subtest kan 
ook niet per ongeluk twee maal gemaakt of overgeslagen worden. Wanneer de 
test in een netwerk is geïnstalleerd, kunnen groepen gelijktijdig getest worden 
en is na afloop alle informatie voor de testafnemer beschikbaar. De resultaten 
van studenten kunnen dan ook met elkaar vergeleken worden. Elke student 
werkt in zijn eigen tempo. De registratie van de resultaten gebeurt op de ach-
tergrond. De student merkt daar niets van. 

NORMTABELLEN IDAA-MBO 
De normtabellen van de IDAA-mbo geven antwoord op de vraag bij welke stu-
denten mogelijk sprake is van een (zeer) ernstig probleem met lezen, taal of 
rekenen. Gekozen is voor een schaal van 1 tot 10 waarin verschillende soorten 
schalen die in de praktijk gebruikt worden, zijn gecombineerd. Ten eerste de 
categorieën van de CITO-schalen, die onderscheid maken tussen de laagste 
10% van de scores (E) gevolgd door 11 tot 25% (D), 26 tot 50% (C), 51 tot 
75% (B) en 76 tot 100% (A). Ten tweede de categorie van scores lager dan 
een standaarddeviatie beneden het gemiddelde (correspondeert met de laag-
ste 16%) als verfijning van de D-categorie van het CITO. Ten derde is de E-
categorie onderverdeeld in de 1 tot 5% en 6 tot 10% laagste scores teneinde 
onderscheid te kunnen maken in respectievelijk een extreem grote achter-
stand en een zeer grote achterstand. We komen zo tot de volgende schaalinde-
ling: 

– Score 1 behoort bij de laagste 5% (extreem zwak). 
– Score 2 behoort bij de scores van 6-10% (zeer zwak). 
– Score 3 behoort bij de scores van 11-16% (zwak). 
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– Score 4 behoort bij de scores van 17-25%; de prestatie is beneden 
gemiddeld. 

– Score 5 en 6 horen bij scores van respectievelijk 26-50% en 51-75%, het 
brede prestatiegebied beneden en boven het gemiddelde dat normaal 
genoemd wordt. 

– Score 7, 8, 9 en 10 horen bij scores van respectievelijk 76-84% 
(bovengemiddeld), 85-90% (goed), 91-95% (zeer goed) en 96-100% 
(extreem goed).  
 

4.1.1 SIGNALERING VAN DYSLEXIE MET BEHULP VAN DE IDAA-MBO 
Het is gebruikelijk om signalering van dyslexie allereerst te baseren op een 
grote mate van achterstand (SDN, 2008), geoperationaliseerd in termen van 
positie in de normgroep van scores voor lezen op woordniveau, en van spel-
len. Een criterium, ontworpen voor kinderen vanaf 7 jaar door Blomert 
(2006b) stelt dat de score van het woordlezen 1) bij de laagste 10% van de 
normscores moet zijn, dan wel 2) bij de laagste 16% gecombineerd met een 
spellingscore bij de laagste 10%. Dit criterium is ontworpen in het kader van 
het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB; Blomert, 2006a) dat 
bedoeld is om (jonge) kinderen te selecteren met ernstige, enkelvoudige dys-
lexie die in aanmerking komen voor vergoeding van diagnostiek en gespeciali-
seerde behandeling in een leeskliniek. Er mag, om voor die vergoeding in 
aanmerking te komen, geen sprake zijn van een algemeen leerprobleem of 
brede taalstoornis of van een andere aandoening die het probleem verklaart 
(comorbiditeit, bijv. ADHD). Daarnaast dient er sprake te zijn van een voor 
dyslexie typerend cognitief profiel, dat wil zeggen problemen met de fonolo-
gische verwerking en/of het snel serieel benoemen van stimuli. Eenmaal gese-
lecteerd dient in nader psychodiagnostisch onderzoek te worden bepaald of er 
werkelijk sprake is van dyslexie (zie bijvoorbeeld www.dyslexie-
nipnvo.nl/home/protocol/Diagnostiek).  

De IDAA-mbo leent zich voor signalering van de achterstand op basis van 
normscores. Omdat lezen en spellen in het IDAA-mbo-Q zijn geïntegreerd vol-
doen scores 1 en 2 aan het bovengenoemde selectiecriterium van de laagste 
10%. Score 3 valt daarbuiten, maar omdat in twee van de drie subtests die het 
IDAA-mbo-Q bepalen ook spelling betrokken is (in de vorm van typen),  kan 
het tweede criterium (bij de laagste 16% met lezen plus bij de laagste 10% bij 
spelling) van toepassing zijn. Dit is zeer waarschijnlijk het geval wanneer de 
aparte subtestscores voor Flitstypen Pseudowoorden en/of Flitstypen Woor-
den waarbij lezen en spellen beide zijn betrokken een score 1 of 2 hebben. 

http://www.dyslexie-nipnvo.nl/%20home/%20protocol/%20Diagnostiek
http://www.dyslexie-nipnvo.nl/%20home/%20protocol/%20Diagnostiek
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In Bijlage 1 zijn de normtabellen opgenomen die zijn samengesteld op basis 
van de gewogen steekproef (N=1424). In de kolommen staan normen voor de 
vier mbo-niveaus voor elk van de tien schalen.6 Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat normen voor mbo-niveau 1 met de grootst mogelijke voorzichtig-
heid geïnterpreteerd dienen te worden, omdat de steekproefgrootte in het 
normeringsonderzoek voor mbo-niveau 1 klein is (zie 7.1.5).  

Op basis van de normtabel voor het IDAA-mbo-Q (Bijlage 1, Tabel 30) behoort 
een leerling uit mbo-niveau 1 met een score van 68 of lager tot schaal 1. Dit 
betekent dat 95% van de leerlingen uit mbo-niveau 1 hoger scoort. Een leer-
ling uit mbo-niveau 1 behoort tot schaal 2 indien de score ten minste 69 is 
maar niet hoger is dan 79. Zowel scores die gelijk zijn aan de ondergrens als 
scores die gelijk zijn aan de bovengrens die in een  cel vermeld staan, behoren 
dus tot de betreffende schaal. De betekenis van schaal 2 is dat de leerling tot 
de zwakste 10% behoort en dat 90% van de leerlingen hoger scoort. Het is van 
belang op te merken dat het relatieve aantal leerlingen sterk verschilt over de  
10 schaalscores (het is geen decielverdeling!). De helft van alle leerlingen be-
vindt zich in de middelste twee schalen (schaal 5 en 6).  De mediaan van de 
verdeling ligt bij de bovengrens in schaal 5. Dit betekent voor  Tabel 30 bij-
voorbeeld dat 50% van de leerlingen uit mbo-niveau 1 een score van lager of 
gelijk aan 218 heeft behaald en 50% een score hoger dan 218 heeft behaald. 
De gehanteerde schaalverdeling is op te vatten als een kwartielverdeling 
waarbij de laagste 25% in schaal 1 t/m 4 ingedeeld is, de laagste 50% in  de 
schalen 1 t/m 5. Het derde kwartiel wordt bepaald door de bovengrens van 
schaal 6. Dit betekent dat 25% van de leerlingen een hogere score heeft be-
haald dan de bovengrens in schaal 6.  

Hoewel de gehanteerde 10-puntsschaal niet genormaliseerd is, kan er met be-
hulp van de schaalpunten 3 en 7 wel een connectie met de normale verdeling 
worden aangebracht (Figuur 2). Bij een normale verdeling bevindt zich ca. 
68% van de data binnen de range van 1 standaarddeviatie plus en min het 
gemiddelde. Dat betekent dat ca. 16% lager scoort dan min 1 standaarddevia-
tie van het gemiddelde. Deze 16% bevindt zich in de gehanteerde 10-
puntsschaal in de laagste drie schalen. De hoogst scorende 16% bevindt zich 
dan in de schalen 8, 9 en 10. De gehanteerde 10-schaal heeft een gemiddelde 

                                                             

6 In de normtabellen staat ook een kolom Algemeen. Hierin wordt een normering gegeven over de gehele 
mbo-steekproef, niet gedifferentieerd naar niveau. 
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van 5.5 en een standaarddeviatie van 2.12. De schaalpunten 3 en 7 bevinden 
zich in de gehanteerde 10-puntsschaal dan ook niet exact 1 standaarddeviatie 
van het gemiddelde. 

Bij de schalen Flitstypen Woorden (Bijlage 1, Tabel 32) en Flitslezen Pseudo-
woorden (Bijlage 1, Tabel 31) zijn plafondeffecten opgetreden. Dit betekent 
dat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen prestatie in de hoogste 
schalen. In de tabellen komt dit tot uitdrukking doordat de maximaal haalbare 
score in meerdere schaalscores voorkomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
voor niveau 4 bij Flitstypen Woorden er de facto van een 7-puntsschaal ge-
bruik gemaakt wordt. 

Bij de schaal Flitstypen Pseudowoorden (Tabel 33) is het enkele malen voor-
gekomen dat een leerling geen enkele vraag goed heeft beantwoord. Nadere 
inspectie van de foute antwoorden wees er echter wel op dat deze leerlingen 
de test wel serieus gemaakt hebben. 

Figuur 2: Standaard Normale Verdeling 

 

ca. 68% 

ca. 16% ca. 16% 
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BEHEERSINGSPROFIELEN 

4.1.2 DIFFERENTIËLE SCREENING 
De IDAA-mbo leent zich voor een differentiële screening. De resultaten van de 
drie taken voor lezen en spellen, samengevat in het IDAA-mbo-Q, duiden de 
beheersing van lezen aan. De subtest Woordkennis indiceert taal en de subtest 
Snelrekenen indiceert (snel)rekenen. Combinatie van de drie testen geeft acht 
signaleringscategorieën (Tabel 1). We nemen als uitgangspunt de scores 1-3 
(de laagste 16% van de scores). Een score 1-2 is extreem (1-5%) of zeer zwak 
(6-10%) en geeft een duidelijke indicatie voor een (zeer) ernstig probleem, 
terwijl 3 (11-16%) op een zwakke beheersing duidt. Hierbij wordt aangete-
kend dat studenten die een score behalen die ‘beneden gemiddeld’ (score 4: 
17-25%) genoemd wordt ook behoefte kunnen hebben aan aangepaste maat-
regelen. 

Tabel 1: Signaleringscategorieën van de IDAA-mbo 

Profiel omschrijving lezen rekenen taal 

1 geen probleem 4 en hoger 4 en hoger 4 en hoger 

2 leesprobleem 1-3 4 en hoger 4 en hoger 

3 rekenprobleem 4 en hoger 1-3 4 en hoger 

4 taalprobleem 4 en hoger 4 en hoger 1-3 

5 lees- en rekenprobleem 1-3 1-3 4 en hoger 

6 lees- en taalprobleem 1-3 4 en hoger 1-3 

7 reken- en taalprobleem 4 en hoger 1-3 1-3 

8 algemeen leerprobleem 1-3 1-3 1-3 
 

Omdat de subtests van het IDAA-mbo-Q en Snelrekenen een sterk beroep 
doen op automatisering van lezen en rekenen (de snelheid van instrumentele 
beheersing) en Woordkennis een indicatie geeft van algemene verbale kennis, 
duiden lage scores op de lees- en rekentesten op problemen met de instru-
mentele vaardigheden, terwijl een lage score op de subtest Woordkennis een 
taalprobleem indiceert. Daarmee kan het volgende gezegd worden over de 
signaleringscategorieën.  

Problemen met lezen en rekenen 
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Profiel 2 duidt op een probleem met het lezen en de spelling en Profiel 3 op 
een probleem met het rekenen, in Profiel 5 zijn die twee gecombineerd. Het 
gaat om instrumentele automatiseringsproblemen want het taalleervermogen 
is (relatief) intact. Het instrumentele probleem is (zeer) ernstig wanneer er 
een score van 1 of 2 is. In dat geval kan er sprake zijn van een leerstoornis, 
onder voorwaarde dat het niet ligt aan didactische verwaarlozing of gebrek 
aan oefening. In het IDAA-mbo-Q duidt zo´n lage score op dyslexie, bij 
Snelrekenen op een extreme of zeer grote achterstand met rekenen en 
mogelijk een rekenstoornis (dyscalculie). Score 3 is als zwak te kwalificeren 
(bij een IDAA-mbo-Q van 3 is er mogelijk sprake van dyslexie, zie 4.1.1). 

Taalprobleem 

Profiel 4 duidt op een taalprobleem, in Profiel 6 gecombineerd met een 
leesprobleem en in Profiel 7 met een rekenprobleem. Een score van 1 of 2 op 
Woordkennis duidt op (zeer) grote achterstand, een score van 3 is als zwak te 
kwalificeren. Het gaat om problemen met de taalkennis waarin ervaring vaak 
een grote rol speelt (taalachterstand in het Nederlands is vaak het gevolg van 
een zwakke taalomgeving thuis en in de buurt en/of een andere moedertaal). 
Omdat een of beide instrumentele vaardigheden intact zijn, is het mogelijk dat 
de woordenschat onderschat wordt of onderdrukt is door voor het leren van 
de Nederlaqndse taal ongunstige omstandigheden. Er kan echter ook sprake 
zijn van een specifieke taalstoornis die nader onderzoek vraagt. Het komt ook 
voor dat het om een individuele beperking op twee gebieden gaat, gepaard 
aan een instrumenteel talent op een ander gebied (als technisch lezen relatief 
goed is  ‘hyperlexie’ genoemd, bij relatief goed rekenen zou gesproken kunnen 
worden van ‘hypercalculie’). 

Algemeen leerprobleem 

Profiel 8 duidt op een algemeen leerprobleem: instrumenteel en verbaal. Ook 
nu is deprivatie als oorzaak van het woordenschatprobleem echter niet uit te 
sluiten; dat zou nader onderzocht moeten worden. In elk geval is het 
onverantwoord om op basis van de IDAA-mbo alleen een student te 
bestempelen als moeilijk lerend. Nader onderzoek is geboden.  
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4.1.3 OUTPUT VAN DE RESULTATEN 
Per student kan een grafische output van de resultaten worden afgedrukt. De 
grafische output bestaat uit zes balken waarin tien schalen zijn weergegeven 
(Figuur 3).  

Figuur 3: Grafische output bij Profielen afdrukken 

 

Boven de uitkomst staat natuurlijk de naam en klas van de testpersoon en de normgroep waartegen 
zijn resultaten zijn afgezet. Dat is op dit plaatje weggelaten. De nummers boven de balken vertegen-
woordigen de tien schalen. Schaal 1 t/m 3 is rood afgedrukt. Bij een beter resultaat is de balk groen. 
Schaal 1 = ‘extreem zwak’, schaal 2 = ‘zeer zwak’, schaal 3 = ‘zwak’, schaal 4 = ‘beneden gemiddeld’, 
schaal 5 en 6 zijn ‘normaal’, schaal 7 = ‘boven gemiddeld’, schaal 8 = ‘goed’, schaal 9 = ‘zeer goed’ en 
schaal 10 = ‘extreem goed’ (Zie verder paragraaf 0). 

 
In de bovenste drie balken staan het IDAA-mbo-Quotiënt, Woordkennis en 
Snelrekenen. De onderste drie balken geven de deelscores van de drie flitsta-
ken weer, die samen het IDAA-mbo-Q vormen. Voor de vier mbo-niveaus zijn 
er normen vastgesteld. Naast een grafische output kan het programma ook 
een getalsmatige en tekstuele output genereren (Figuur 4) waarin de precieze 
scores per subtest zijn aangegeven, de typering van die scores en de norm 
waartegen ze zijn afgezet. De norm is de ondergrens van schaal 4. Uit deze ge-
gevens is af te lezen hoe ver de scores van de student van de normgegevens 
afwijken. 

Figuur 4: Getalsmatige en tekstuele output 

 

In de kolommen staan de testnaam, de datum van de test, de behaalde score per subtest, het aange-
duide niveau en de norm waartegen de behaalde score is afgezet.  
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Onder de grafische en de getalsmatige output staat de analyse die het pro-
gramma zelf genereert, bestaande uit (1) een typering van het profiel (zie 
4.1.2); (2) een aanduiding van de ernst van eventuele problemen, (3) de ver-
melding van een eventueel contrast tussen Flitstypen woorden en Flitstypen 
pseudowoorden (leesprofiel, zie 2.1.4 en 0); (4) enkele gegevens uit de vra-
genlijst die van belang kunnen zijn voor verdere analyse; (5) eventueel een 
opmerking over traagheid in de basale reactiesnelheid zoals gemeten met de 
test Bommetjes en (6) een lijst van af te drukken bijlagen, waarin specifieker 
is aangegeven hoe een subtest gemaakt is, soms op itemniveau (bijvoorbeeld 
Figuur 5). 

Figuur 5: Voorbeeld van de detailafdruk (bijlage) van de subtest Flitstypen Woorden 

In bijlagen zijn veel details te zien, onder andere wat de student precies heeft ingetypt.  

 

4.1.4 LEESPROFIEL 
Omdat de subtests verschillende aspecten van lezen meten kunnen er in een 
aantal gevallen uitspraken worden gedaan over de aard van die problemen. 
Relatief lage scores bij Flitstypen Pseudowoorden duiden op problemen met 
het fonologisch recoderen en relatief lage scores bij Flitstypen Woorden 
duiden op problemen met orthografisch coderen. Meestal komen die bij 
dyslectici gecombineerd voor. Is er een relatief hoge score bij Flitstypen 
Woorden gecombineerd met een lage score bij Flitstypen Pseudowoorden dan 
kan dat een aanwijzing zijn van relatieve sterkte in het orthografisch coderen 
die het mogelijk maakt de fonologische zwakte enigszins te compenseren, 
vooral bij stillezen en Engels (zie 2.1.4). Is het omgekeerde het geval 
(Flitstypen Pseudowoorden significant hoger dan Flitstypen Woorden) dan 
kan dat duiden op een relatief intact vermogen tot fonologisch recoderen (de 
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basisvaardigheid in het aanleren van orthografische kennis) gecombineerd 
met een gebrek aan ervaring met het lezen waardoor een gebrek aan ortho-
grafische kennis op woordniveau is ontstaan, eventueel ook als gevolg van een 
andere moedertaal. Er zou echter ook een neurocognitieve oorzaak kunnen 
zijn die nader uitgezocht dient te worden. Van belang is wel dat het verschil 
tussen de subtestscores een zekere omvang moet hebben om als betekenisvol 
verschil te worden geïnterpreteerd. Het is noodzakelijk dat het verschil 
statistisch significant is. Aangezien verschilscores in het algemeen een relatief 
lage betrouwbaarheid hebben, dient de omvang van het verschil een zekere 
omvang te hebben om als significant te worden aangemerkt. In 10.2 wordt de 
procedure voor het toetsen van profielscores besproken. 

4.1.5 OVERIGE GEGEVENS 
De test bevat ook een vragenlijst die relevante informatie kan opleveren. We 
noemen twee voorbeelden. Uit de vragen over ervaringen met lezen kan blij-
ken dat de proefpersoon weinig leeservaring heeft, zelf meldt problemen met 
lezen te hebben, een dyslexieverklaring en/of een andere taalachtergrond 
heeft. Dit kan het beeld completer maken. Dat geldt ook voor de vraag naar 
andere problemen (ADHD e.d.).  

De subtest Bommetjes dient om de proefpersoon te laten wennen aan de test-
condities (flitsen, typen). Er is echter ook de mogelijkheid om een indicatie te 
krijgen dat de proefpersoon de test niet serieus opgevat heeft. Dat geldt in de 
eerste plaats voor Bommetjes, maar zou ook voor de overige testonderdelen 
kunnen gelden. Er zijn twee indicaties. De basale reactietijd bij Bommetjes 
was zeer traag in vergelijking met de normgroep of er werden veel fouten ge-
maakt, zeker wanneer uit het foutenpatroon blijkt dat er steeds maar één let-
ter ingetypt is. Een gesprek met de betrokkene kan verhelderen wat er aan de 
hand is geweest. Overigens wordt opgemerkt dat er, in uitzonderlijke gevallen, 
sprake kan zijn van een trage visuo/motorische reactiesnelheid ten gevolge 
van een neurologische stoornis. Ook dit dient uitgezocht te worden. 

4.1.6 ENKELE VOORBEELDEN 
Hier volgen enkele voorbeelden van individuele (gefingeerde) testresultaten. 
Per profiel is aangeven hoe de resultaten in eerste instantie geïnterpreteerd 
kunnen worden. 
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Voorbeeld van Profiel 2 - Leesprobleem 

Het IDAA-mbo-Q indiceert bij deze leerling een specifiek leesprobleem (Figuur 
6). Het lezen is onder de norm, Woordkennis en Snelrekenen niet.  

Figuur 6: Profielafdruk van student met leesprobleem 

 

De balk van het IDAA-mbo-Quotiënt is rood en komt niet verder dan schaal 1. Woordkennis en Snelre-
kenen bereiken echter respectievelijk schaal 4 en schaal 5 en zijn dus boven de norm gescoord. 

In de deelscores van het IDAA-mbo-Q is te zien dat hij minder problemen heeft 
met het herkennen van woordvormen (Flitslezen Pseudowoorden) dan met 
het zelf produceren van geflitste woorden (Flitsypen Pseudowoorden).  

In de analysetekst is ook vermeld dat deze leerling in de vragenlijst heeft 
aangegeven dat hij problemen heeft met lezen en dat hij een andere 
taalachtergrond heeft. 

Voorbeeld van Profiel 4 - Algemeen taalprobleem 

Het IDAA-mbo-Q indiceert bij de volgende leerling geen problemen met  lezen, 
maar wel met woordkennis en hij is zwak in rekenen (Figuur 7).  
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Figuur 7: Voorbeeld van een student met een taalprobleem 

 

De balk van Woordkennis is rood. De balk van Snelrekenen is weliswaar groen, maar schaal 4 is nog 
wel beneden gemiddeld. 

 

In de analysetekst staat verder nog dat de problemen met woordkennis 
mogelijk te maken hebben met de andere taalachtergrond. Dit heeft de 
leerling namelijk zelf aangegeven bij de vragenlijst. 

Voorbeeld van Profiel 8 - Algemeen leerprobleem  

De volgende leerling scoort bij technisch lezen, woordkennis en rekenen 
significant slechter dan andere studenten in dezelfde opleiding (Figuur 8).  

Figuur 8: Voorbeeld van een student die een algemeen probleem lijkt te hebben 
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De drie balken van het bovenste blok vallen in de drie laagste schalen. Bij de flitstaken die samen het 
IDAA-mbo-Quotiënt vormen zijn de resultaten gedifferentieerd. Wat is hier aan de hand? 

 

In de vragenlijst geeft de leerling zelf aan dat hij een dyslexieverklaring heeft.  
In de analysetekst verderop staat echter: ‘De basale reactietijd bij Bommetjes 
was zeer traag (gemiddeld 810 ms per item) in vergelijking met de normgroep. 
Deze gegevens kunnen erop wijzen dat de test niet serieus gemaakt is.’ Dat 
gegeven roept vragen op. Heeft deze leerling misschien nog meer 
testonderdelen niet serieus gemaakt? In de bijlage van Flitstypen Woorden 
staan alle gegeven antwoorden. Bij de meeste vragen typte hij maar één of 
twee letters in, waaruit kan worden opgemaakt dat deze testresultaten 
inderdaad niet serieus genomen moeten worden. Een gesprek met betrokkene 
lijkt wenselijk. Overwogen kan worden om de leerling onder toezicht de test 
opnieuw te laten maken. 

Figuur 9: Voorbeeld van een detailafdruk (bijlage) van Flitstypen Woorden  

 

In deze bijlage is precies te zien wat de leerlingen hebben ingetypt.  
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5 PROCEDURE TESTAFNAMES 
Het afnemen van een test met behulp van de computer heeft veel voordelen 
(zie paragraaf 2.1). Een onderschatte valkuil is echter de voorbereiding. 
Voordat er getest kan worden moeten de studentgegevens zijn ingevoerd en 
de testen zijn ingepland. In deze paragraaf wordt beschreven wat de 
benodigdheden zijn voor de test, wat er vooraf moet gebeuren, hoe de test 
moet worden geïntroduceerd, waar het toezicht uit moet bestaan tijdens de 
afname en wat er na afloop kan gebeuren. 

BENODIGDHEDEN 
– een rustige ruimte; 
– voor elke student een computer met hoofdtelefoon7; 
– een account voor de online schoolingang waar de testen klaar staan; 
– voor ieder een korte instructie op papier (zie Bijlage 6: 

Deelnemersinstructie); 
– voldoende toezicht (gewenst is 1 toezichthouder op 10 à 12 deelnemers). 
 

VOORAF 
– Regel toezicht om de testcondities te bewaken. Toezichthouders 

introduceren de test, zorgen ervoor dat studenten niet worden afgeleid en 
zich alleen met hun eigen afname bezighouden. Zij noteren voor de 
opdrachtgever bijzondere gebeurtenissen en opvallend gedrag. 

– Ga naar online.muiswerken.nl/schoolingang 
– Log in als docent (zie inloggen als docent). 
– Controleer of de resultaten weggeschreven worden door één onderdeel 

helemaal te maken (bijvoorbeeld Bommetjes, die gaat snel). 
– Controleer of alle studenten zijn ingevoerd (zo niet, zie Student toevoegen, 

paragraaf 6.1.9). 
– Zorg dat de testafnames zijn ingepland (zie paragraaf 6.1.11). 
 

                                                             

7 De uitleg en een deel van de subtests worden ondersteund door geluid. Ook bij onderdelen die geen geluid 
hebben, is het aan te bevelen de testpersonen een hoofdtelefoon op te laten houden, om minder snel te 
worden afgeleid. 
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INTRODUCTIE VAN DE TESTAFNAME 
Voordat de testafname begint, moet een introductiepraatje gehouden worden, 
waarin u de volgende punten naar voren brengt: 

– De IDAA-mbo is een online computertest waarmee onderzocht wordt hoe 
goed je bent in het verwerken van talige informatie en rekenen. Ook je 
reactietijden worden gemeten. 

– De test bestaat uit 7 onderdelen, die een voor een worden afgespeeld. 
– Het is belangrijk dat je je goed concentreert en niet op de anderen let. 
– Houd daarom gedurende de hele test de hoofdtelefoon op. Sommige tests 

kun je ook niet goed doen zonder hoofdtelefoon. 
– Er zullen gemakkelijke en moeilijke opdrachten tussen zitten. Doe gewoon 

je best. Als het niet goed lukt, is dat geen drama. 
– Werk in je eigen tempo, maar als dat wordt aangegeven, zo snel mogelijk. 
– Geef aan hoe de procedure is als de test klaar is. Het heeft de voorkeur om 

de student in dat geval te laten vertrekken óf stil voor zichzelf te laten 
werken aan bijvoorbeeld huiswerk. De ervaring leert dat het erg afleidt als 
op de computer spelletjes gespeeld mogen worden. 

– Deel de deelnemersinstructie uit (Bijlage 6: Deelnemersinstructie). 
 

HET BEGIN VAN DE TEST 
De teststudenten starten het programma via Muiswerk Online. Ze komen dan 
in het inlogscherm (Figuur 10). Dit is wat ze vervolgens moeten doen: 

– Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in. (Docent of beheerder moet 
deze gegevens hebben aangemaakt, zie paragraaf 6.1.9). 

– Klik op Start. 
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Figuur 10: Invoerscherm voor persoonscode en wachtwoord 

 
Voor een betrouwbare afname moet gewerkt worden met persoonscodes en wachtwoorden, zodat stu-
denten minder gemakkelijk onder een andere naam kunnen werken. 

 

– Er verschijnt een scherm waar in staat dat er een test is klaargezet. Klik op 
Ga verder. Je komt nu in het beginscherm (Figuur 11). 

– Klik op de TESTEN-knop. De eerste subtest wordt gestart. 
– Aan het begin van de subtest verschijnt altijd de vraag of je genoeg tijd 

hebt om de taak te maken. Klik op Ja of geef Enter. 
– Het uitlegscherm van de eerste subtest verschijnt. Lees of luister 

aandachtig. 
– Druk op het vinkje om te starten. 
– Soms zijn er enkele oefenopgaven die nog niet meetellen. 
– Aangegeven wordt wanneer de echte test begint. 
– Als de eerste subtest afgelopen is, verschijnt de volgende. Opnieuw moet je 

de vraag beantwoorden of er voldoende tijd is. Als die tijd er niet is, druk 
dan op Einde en werk een volgende keer verder. Is er wel voldoende tijd, 
druk weer op het vinkje of geef Enter. Zo wordt het hele protocol 
doorlopen.  

– Als de laatste test gemaakt is, verschijnt een scherm waarin staat dat je 
klaar bent.  

– Druk op Einde om het programma te verlaten. 
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Figuur 11: Beginscherm IDAA-mbo 
 

 

Dit is het beginscherm dat de student te zien krijgt. Door op de knop TESTEN te drukken verschijnt 
steeds het volgende testonderdeel. 

 

TIJDENS DE AFNAME 
– Probeer tijdens de testafname de ruimte zo stil mogelijk te houden. 
– Moedig studenten aan zich zo goed mogelijk te concentreren; als dat 

(even) niet lukt, bespreek dat zoveel mogelijk buiten het lokaal. 
– Noteer voorvallen, problemen en observaties (studenten die zich niet 

konden concentreren, die niet serieus bezig zijn geweest of van wie om 
andere redenen de gegevens op een of meer onderdelen niet betrouwbaar 
kunnen zijn). 

– Als studenten niet (meer) weten wat ze moeten doen, verwijs ze naar de i-
knop, waaronder in de meeste gevallen de uitleg zit; kijk even mee en licht 
toe. Maar let op: als het gaat om een test waarbij werksnelheid een rol 
speelt (Bommetjes en Snelrekenen) en de kandidaat is al begonnen, bekijk 
dan samen de uitleg en breek daarna eerst de test af (gebruik de 
(geheime) afbreekcode IDAAKILL) en laat de test opnieuw beginnen. 
Noteer de onderbreking in dat geval. 

– Als het nodig is om zelf studenten toe te voegen, zie paragraaf 6.5.2. 
– In principe kunnen de testonderdelen in één lesuur klaar zijn. Mocht dat 

niet lukken dan kunnen onderdelen desgewenst later gemaakt worden.  
– Wanneer een student de volgende keer inlogt, krijgt hij vanzelf de tests die 

hij nog moest doen. 
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NA AFLOOP VAN DE AFNAME 
– Sluit de programma’s correct af, zodat de testgegevens worden 

weggeschreven. 
– Log desgewenst in als docent en kijk onder ‘Resultaten’ naar de prestaties 

per student op elk testonderdeel en druk deze af. 
– Druk eventueel een profiel per student af, of een groepsoverzicht (zie 

paragraaf 6.1.15). 
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6 APPLICATIEBEHEER 

VOOR HET TESTEN 

6.1.1 INLOGGEN ALS BEHEERDER 
Vooraf: De inlogcodes uit de e-mail werken in eerste instantie alleen vanaf de 
schoollocatie. Pas na het wijzigen van het wachtwoord8 kunt u ook inloggen 
buiten de schoollocatie.  

De beheerder kan gerust een docent/begeleider zijn die de meeste taken op 
zich neemt. De beheerder heeft meer bevoegdheden dan de do-
cent/begeleider. Alle beheerderfunctionaliteiten staan beschreven in de uit-
gebreide Muiswerk Online handleiding.  

■ Na ontvangst van uw persoonlijke gegevens (url, gebruikersnaam & 
wachtwoord) kunt u via uw webbrowser naar uw schoolingang gaan. 

■ Ga in uw webbrowser naar http://online.muiswerken.nl/schoolnaam 
 

 

                                                             

8 Voor het wijzigen van het wachtwoord klikt u op de knop GEBRUIKERS in het beheerscherm. 
Ga naar de klas BEHEER en selecteer een gebruiker. Klik op WIJZIG, verander het wachtwoord 
en druk op BEWAAR. Uw wachtwoord is gewijzigd, u heeft nu ook buiten school toegang tot 
Muiswerk Online. 



Handleiding IDAA-mbo                                                                                                          49  

■ Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, zoals vermeld in de e-mail en 
klik op de groene V.  

6.1.2 AANMAKEN VAN DOCENTENACCOUNTS 
Het is belangrijk dat elke docent/begeleider een eigen login ontvangt, zodat zij 
allemaal onder hun eigen naam kunnen werken.  

■ Start Muiswerk Online en log in als beheerder. 
■ Klik op GEBRUIKERS en daarna op NIEUW. U komt nu in het scherm waar 

u gebruikers kunt toevoegen. 
 

 

Algemeen 

■ Vul tenminste in:  
 de voor- en achternaam 
 geslacht 
 rol (= docent) 
 klas9  
 gebruikersnaam: de gebruikersnaam moet uniek zijn binnen uw 

school. 
■ Vergeet niet een logisch wachtwoord in te stellen. De docent kan dit later 

                                                             

9 Docenten zien altijd alle studenten, ongeacht de ingegeven klassennaam. Standaard kiest u de 
klassennaam BEHEER voor alle beheer- en docentaccounts. 
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zelf weer wijzigen. 
■ Klik op BEWAAR.  

 

6.1.3 ACCOUNTS WISSEN 
Docenten en leerlingen zijn individueel door de beheerder te verwijderen. Let 
op, dit is onomkeerbaar. Leerlingen zijn standaard niet door de docent te ver-
wijderen.  

■ U bent ingelogd als beheerder. 
■ Klik op GEBRUIKERS en selecteer één of meerdere gebruikers die u wilt 

verwijderen. 
■ Klik op de knop WISSEN. 
■ Bevestig dat u zeker weet dat deze gebruikers gewist kunnen worden met 

al zijn resultaten door op OK te drukken. 
■ De gebruikers zijn nu definitief verwijderd uit Muiswerk Online. 
 

Let op: bij het verwijderen van een gebruikersaccount worden 
de resultaten definitief verwijderd. Dit kan niet ongedaan ge-
maakt worden. 

Het verwijderen van leerlingen bevrijdt nooit licenties. Gebruikte licenties 
worden apart geregistreerd en blijven verbruikt, ook nadat een account is 
verwijderd.  

6.1.4 ARCHIVEREN 
Jaarlijkse werken heel veel leerlingen met Muiswerk Online. Veel van deze 
leerlingen verlaten na verloop van tijd de school. Hun resultaten en gegevens 
zijn echter nog steeds aanwezig in uw Muiswerk Online schoolingang.  

Wat kunt u doen? Het wissen van gebruikers is een voor de hand liggende 
keuze. Echter, het wissen van gegevens is definitief en kan niet ongedaan ge-
maakt worden. Meestal is het verstandiger om de resultaten toch nog even te 
bewaren. In dat geval kunt u de gebruikers beter archiveren. 

Het archiveren is alleen mogelijk voor één of meerdere klassen en alleen uit te 
voeren door de beheerder. Klik daarvoor op de knop ‘Klassen’ en kies de 
klas(sen) die u wilt archiveren en druk op ‘Archiveer’. De knop ‘Archiveer’ 
zorgt ervoor dat de groepsnaam wordt aangepast èn de wachtwoorden van 
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alle leerlingen uit die groep worden veranderd. Wilt u de archiveeractie toch 
nog ongedaan maken, dan kan dat via de knop ‘Herstel’. 

 

6.1.5 INLEZEN VAN LEERLINGGEGEVENS 
Met een CSV-bestand (transtool formaat) kunt u in één keer grote hoeveelhe-
den naamgegevens toevoegen aan of bewerken in Muiswerk Online. De proce-
dure hiervoor en een voorbeeld van het inleesbestand zijn aan te vragen via 
support@kurve.nl.  

■ Maak een inleesbestand aan volgens het voorbeeld. Vul vooral ook de op-
leidingscode in. 

■ Start Muiswerk Online en log in als beheerder. 
■ Ga naar GEBRUIKERS en kies IMPORTEER.  
■ Selecteer de importmethode ‘Naamgegevens (standaard formaat)’. 
■ Klik op BLADEREN en selecteer uw CSV-bestand. 
■ Kies voor ‘Wijzig personenlijst: toevoegen en bewerken’ om gebruikers te 

bewerken. Bestaande persoonsgegevens worden hierdoor aangepast vol-
gens het nieuwe CSV-bestand. 

 

 

■ Klik op de groene V en uw naamgegevens zijn ingevoerd. 

mailto:support@kurve.nl
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VOORBEREIDINGEN DOCENT 

6.1.6 INLOGGEN ALS DOCENT 
Als het goed is, heeft de beheerder voor elke docent een eigen gebruikersnaam 
aangemaakt. Is dit voor u nog niet gebeurd? Vraag dan aan de beheerder of hij 
uw docentaccount alsnog aanmaakt, anders kunt u niet aan de slag met Muis-
werk Online.  

■ Ga via uw webbrowser naar uw schoolingang  
(http://online.muiswerken.nl/schoolnaam). 

■ Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de groene V. 
 

 
U bent nu ingelogd als docent. 

6.1.7 WACHTWOORD WIJZIGEN 
Als docent  heeft u een gebruikersaccount gekregen met of zonder wacht-
woord. Ook de studenten hebben een account in Muiswerk Online met een 
unieke gebruikersnaam (meestal het studentennummer). Soms zijn die ac-
counts beveiligd met een wachtwoord en is de student dat wachtwoord verge-
ten. Als docent kunt u dan het wachtwoord wijzigen. Dat doet u zo: 
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■ Klik op de knop ‘Gebruikers’. 
■ Zoek een gebruikersaccount via het zoekveld of klik op de juiste klas. 
■ Klik op de knop ‘Wijzig’, u komt in de algemene gegevens van deze gebrui-

ker. 
■ Wijzig het wachtwoord onder het kopje ‘Algemeen-2’. 
■ Druk op ‘Bewaar’ en het wachtwoord is gewijzigd. 
 

 

6.1.8 WACHTWOORD VERGETEN? 
Bent u uw wachtwoord vergeten? Neem dan telefonisch contact op met de uit-
gever via 0297-523159 en houd uw schoolingang en gebruikersnaam bij de 
hand. Op werkdagen tussen 9:00 – 17:00  uur kunnen zij uw gebruikersac-
count direct voorzien van een nieuw wachtwoord. 
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6.1.9 INDIVIDUELE LEERLINGEN TOEVOEGEN 
De meest eenvoudige manier om snel een student toe te voegen als gebruiker 
van Muiswerk Online is het één voor één aanmaken van accounts.  

Stap 1 

■ Zorg ervoor dat u bent ingelogd als beheerder of docent.  
■ Klik op ‘Gebruikers’ en kies ‘Nieuw’.  
 

 

■ Voer een leerling in. Vul tenminste in: 
 (unieke) gebruikersnaam 
 de voornaam, tussenvoegsels en de achternaam 
 de klas 
 een unieke gebruikersnaam 

■ Voor de unieke gebruikersnaam kunt u bijvoorbeeld het leerlingnummer 
gebruiken (gebruik nooit meer dan 36 tekens!). U kunt zelf ook iets anders 
verzinnen, maar kies als school één methode.  

■ Vink aan of het om een man/jongen of een vrouw/meisje gaat en of de 
leerling met je/jij of met u aangesproken moet worden. Vergeet niet een 
logisch wachtwoord in te stellen. Leerlingen kunnen wachtwoorden niet 
zelf wijzigen.  

■ Klik op ‘Bewaar’ om de invoer af te ronden.  
■ Er komen nu extra tabbladen tevoorschijn.                 
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Stap 2 

■ Ga naar het tabje ‘Opleiding’. 

 
 
■ Vul tenminste de Huidige opleiding en de Vooropleiding in.  
■ Klik op ‘Bewaar’ om de invoer af te ronden. Via de knop ‘Terug’ komt u 

weer in de personenlijst. 
■ Kijk of de leerling inderdaad in de lijst staat bij de juiste klas. 
 

Pas op: leerlingen kunnen standaard de IDAA-testen nog niet zien. Pas als u een 
afname inplant kunnen zij echt aan de slag, zie pagina 57. 

6.1.10 TESTEN ZELF BEKIJKEN  
Vooraf: Het bekijken van de verschillende testen door de docent is alleen mo-
gelijk vanaf de schoollocatie. 

Doel: Leren welke testen er zijn. 

■ Als de docenten een eigen account hebben gekregen, kunt u als docent in-
loggen.  

■ U komt in een administratiescherm met diverse knoppen. Kies voor de 
knop MODULES. 
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■ Hier ziet u de lesbestanden van uw schoolomgeving10. Kies een testgebied 
(bijv. Suite 4-IDAA 15+) en klik op de knop met de groene V.  

■ U ziet het hoofdscherm van het betreffende lesbestand. Onder de knop 
TESTEN zitten alle testen van dit bestand. Klik op deze knop en maak een 
test. Klik er gerust snel doorheen, want de afnameduur verschilt per test.  
 

 

■ Na afloop van de test krijgt u de melding dat de test klaar is en komt u te-
rug in het hoofdscherm. 

■ Probeer nog een aantal andere testen. U hoeft ze niet helemaal af te ma-
ken. Klik op de Stop-knop en bevestig dat u wilt stoppen. De test wordt 
dan afgebroken en de score telt niet mee. Via de knop ‘Ander bestand’ kunt 
u een ander testgebied kiezen. U komt dan weer in de modulelijst. 

■ Bekijk tot slot ook eens wat er over alle testen geschreven staat in de uit-
gebreide digitale handleiding. Via de modulelijst kunt u de suite selecte-
ren. Rechts ziet u informatie over deze lesmodule verschijnen. Klik op de 
link ‘De modulehandleiding’. Een pdf met de inhoudelijke verantwoording 
wordt geopend.  

 

Goed om te weten: studenten zien de verschillende testgebieden nooit als los-
se modules in de modulelijst staan. Een student kan alleen een test maken als 
onderdeel van een geplande testafname. Muiswerk Online volgt dan automa-

                                                             

10 Ziet u geen lesbestand in de modulelijst staan, dan is het juiste IP-adres niet doorgegeven. Neem contact 
op met Kurve voor het zichtbaar maken van de module 
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tisch het ingestelde protocol. Op die manier krijgt de student altijd de juiste 
testen, passend bij het ingestelde testgebied en opleiding. 

6.1.11 INDIVIDUELE TESTAFNAME INPLANNEN 
Doel: Er voor zorgen dat een individuele student de juiste test op het juiste 
moment kan maken. 

■ U bent ingelogd als docent.  
■ Klik op GEBRUIKERS en kies een klas en een student. 
■ Klik op WIJZIG, u krijgt een scherm met 5 tabjes. 
■ Ga naar het tabje TESTAFNAME en bepaal het Testprotocol. 

 

 

Het inplannen van een testafname doet u via een aantal instellingen: 

■ Testgebied: hier kiest u welk onderdeel u precies wilt laten testen. Na de 
selectie ziet u in het kader rechts uit welke testen dat testgebied precies 
bestaat. Kies IDAA-mbo of IDAA 15+. 

■ Afnamedatum: op deze datum vindt de testafname plaats. 
■ Tijd van & Tijd tot: hiermee controleert u de tijdsduur van het testmo-

ment. Wees hier secuur in, u wilt waarschijnlijk niet dat studenten eerder 
of later op die dag de testen kunnen maken zonder begeleiding.  

■ Bevestig de invoer en de testafname planning door het Testprotocol actief 
te zetten. Klik de ‘Ja’-optie aan en bevestig met BEWAAR, links onder. 

■ Voor deze student is de testafname nu gepland! Dat is te zien aan de datum 
achter het Testgebied (bijv. IDAA-mbo: 05 mrt) en aan de ‘Agenda’ die 
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rechtsonder is verschenen met daarbij de datum, de tijd, de bron (k staat 
voor klassikaal/i staat voor individueel) en het geplande testgebied.   
 

De samenstelling van het protocol geeft aan welke testen tevoorschijn komen 
voor de gebruiker (u ziet alleen de testen van het op dit moment gekozen test-
gebied). Een protocol is een onderzoeksschema. Daarin is vastgelegd welke 
testen nodig zijn om een bepaald gebied te kunnen testen. Muiswerk Online 
volgt automatisch het ingestelde protocol. Op die manier krijgt de gebruiker 
altijd de juiste testen, passend bij het ingestelde testgebied en opleiding. 

6.1.12 ACTIEF TESTPROTOCOL VERWIJDEREN 
Wilt u een actief testprotocol verwijderen en op een ander tijdstip inplannen? 
Selecteer dan opnieuw het ingestelde testgebied (bijv. IDAA-mbo: 05 mrt) en 
druk op de gele VERWIJDER-knop.  

 
Het actieve testprotocol zal nu verdwijnen uit de agenda en is niet langer ac-
tief voor deze student. U kunt dit testgebied nu opnieuw inplannen voor een 
andere datum of tijd. 

6.1.13 TESTAFNAME KLASSIKAAL INPLANNEN 
Vooraf: Het inplannen van een testafname door de docent kan ook vanaf een 
locatie buiten school. Het afnemen zelf niet! 

Doel: Er voor zorgen dat een groep studenten de juiste test op het juiste mo-
ment kunnen maken. 

Voordat de studenten van een klas een test kunnen maken moet u van te vo-
ren bepalen op welke datum en tijd de testafname plaatsvindt. Dat doet u door 
de testafname in te plannen in Muiswerk Online.  

Let op: Wanneer u geen testafname inplant hebben uw studenten geen toe-
gang tot de testen. 

■ U bent ingelogd als docent.  
■ Klik op KLASSEN en kies een klas. 
■ Klik op WIJZIG, u krijgt een scherm met 3 tabjes. 
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■ Ga naar het tabje TESTAFNAME en bepaal het Testprotocol. 
 

 

Het inplannen van een testafname doet u via een aantal instellingen: 

■ Testgebied: hier kiest u welk onderdeel u precies wilt laten testen. Na de 
selectie ziet u in het kader rechts uit welke testen dat testgebied precies 
bestaat. Kies IDAA-mbo of IDAA 15+. 

■ Afnamedatum: op deze datum vindt de testafname plaats. 
■ Tijd van & Tijd tot: hiermee controleert u de tijdsduur van het testmo-

ment. Wees hier secuur in, u wilt waarschijnlijk niet dat studenten eerder 
of later op die dag de testen kunnen maken zonder begeleiding.  

■ Bevestig de invoer en de testafname planning door het Testprotocol actief 
te zetten. Klik de ‘Ja’-optie aan en bevestig met BEWAAR, links onder. 

 

TIJDENS HET TESTEN 

6.1.14 TIPS VOOR DE TESTAFNAME 
Vooraf: De studenten zijn ingelezen en de testafname is gepland. Dankzij de 
protocollen wordt iedereen ‘gedwongen’ op dezelfde manier door de testen te 
gaan en kan niemand een verkeerde test maken. 

Doel: De testafname zo soepel mogelijk laten verlopen. 

■ De testen zitten op slot tot vlak voor de geplande testafname. Studenten 
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die voor die tijd inloggen krijgen een boodschap te zien. 
■ Laat studenten een hoofdtelefoon aansluiten, is bij het inloggen al geluid te 

horen? Geluid is onmisbaar voor bepaalde testen. 
■ De studenten loggen in met een eigen gebruikersnaam, heeft iedereen die 

unieke code en een wachtwoord? 
■ Na het inloggen krijgen alle studenten die een test moeten maken een spe-

ciaal welkomstscherm. 
 

 

■ Laat studenten goed op de tijd letten. Bij het starten van een test geeft 
Muiswerk Online aan hoeveel tijd er ongeveer nodig is. Als er niet genoeg 
tijd is, moeten ze niet met de nieuwe test beginnen.  

■ Let op: als een test halverwege wordt afgebroken wordt het resultaat niet 
opgeslagen. 

NA HET TESTEN 

6.1.15 INDIVIDUELE TESTPROFIELEN  
Vooraf: Deze opdracht kunt u pas doen na de testafname. 

Doel: Leren hoe u als docent voor een student detailinformatie afdrukt.  

■ Log in als docent. 
■ Ga naar GEBRUIKERS en kies een klas. 
■ Selecteer de student die onder de norm scoort. 
■ Klik nu op RESULTATEN, er komen meerdere tabbladen in beeld. 
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■ Ga naar het tabblad PROFIEL en het profiel komt automatisch te voor-
schijn. Wilt u liever een andere basisinstelling? Klik dan op [ Instelling ] en 
wijzig de volgende instellingen: 
 

 

■ Kies in het scherm voor een bepaalde testperiode. Let op: Muiswerk ver-
deelt een schooljaar in drie periodes:  
 Periode 1: 1 augustus tot 1 december 
 Periode 2: 1 december tot 1 april 
 Periode 3: 1 april tot 1 augustus 

■ Kies voor één van de testgebieden. 
■ Kies een opleidingsniveau. 
■ Wilt u ook een weergave in getal en tekst? Wilt u ook de bijlagen afdruk-

ken? Kies dan uw optie. 
■ Klik op de knop TOON. Het overzicht wordt getoond. 
■ Klik op de knop DRUK AF om het rapport af te drukken.  
 

Tip: sla eenvoudig elk rapport op als PDF-bestand in Google Chrome. 

Voor deze student wordt nu het testprofiel getoond. U krijgt onder andere een 
grafisch profiel waarin voor verschillende testresultaten wordt aangegeven of 
er onder of boven de norm is gescoord.  



 62                                                                            Handleiding IDAA-mbo                                                                                           

6.1.16 BIJLAGE 
Op losse bladen onder het individueel profiel vindt u de deelscores per testge-
bied en het aantal gemaakte fouten. 
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TESTEN OPNIEUW MAKEN 
Iemand is echt heel ongelukkig met een testresultaat en wil de test dolgraag 
opnieuw kunnen maken? In deze versie van Muiswerk Online kan het resul-
taat worden verwijderd. Het resultaat blijft voor docenten wel gewoon zicht-
baar met het woord ‘verwijderd’ erachter. Een verwijderde test kan opnieuw 
worden ingepland en gemaakt. 

Deze functie is de enige manier om binnen dezelfde testperiode een reeds ge-
maakte test opnieuw te kunnen maken. Omdat de resultaten niet echt verloren 
gaan is deze bewerking ook weer terug te draaien. Heeft u later nog spijt van 
het verwijderen van bepaalde testresultaten, dan kunt u altijd het eerste resul-
taat weer herstellen. 

Verwijderen (en herstellen) kan alleen als beheerder en gaat zo: 

■ Ga naar GEBRUIKERS. 
■ Kies een klas en dan een gebruiker. 
■ Klik op de knop RESULTATEN. 
■ Ga naar het tabblad SCORE. 
■ Maak de instelling en klik op TOON. 
■ Klik op ‘klik mij’ van een test in de lijst. 
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De detailresultaten verschijnen. Bovenin beeld staan twee knoppen: 
TERUG en DRUK AF. Onder in beeld staan dezelfde knoppen plus een extra 
knop: VERWIJDER. 

 

■ Klik op VERWIJDER en het testresultaat telt niet meer mee. In de scorelijst 
staat nu ‘(verwijderd)’ achter die toets.  
 

 

■ Een verwijderd resultaat weer terugbrengen naar de werkelijkheid gaat 
precies zo. Alleen nu verschijnt de HERSTEL knop onderin beeld. Klik erop 
en het resultaat is weer terug en telt weer mee in het testprofiel.  
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Deel II 

Psychometrische  
verantwoording 
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7 DESCRIPTIEVE GEGEVENS 
In het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 heeft de normeringstudie van 
de IDAA-mbo plaatsgevonden. Hieraan hebben 29 scholen deelgenomen en in 
totaal zijn er 1424 studenten getest. In Bijlage 4 is een lijst van  deelnemende 
scholen opgenomen. 

Van twee studenten was niet bekend op welk mbo-niveau zij onderwijs geno-
ten en beide studenten zijn dan ook buiten de normeringsteekproef gehouden. 
Hierdoor werd de effectieve steekproefomvang N = 1422. De gemiddelde leef-
tijd11 van de studenten was 17.87 (peildatum: 1 januari 2009) met een stan-
daarddeviatie van 1.37. Hieronder worden de overige kenmerken van de 
steekproef besproken. 

BESCHRIJVING VAN DE NORMERINGSTEEKPROEF 
7.1.1 REGIONALE SPREIDING 
Het streven om ten aanzien van de geografische spreiding van de mbo-scholen 
een representatieve steekproef te verkrijgen is gedeeltelijk gehaald. Op de 
Noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) na zijn alle provin-
cies vertegenwoordigd. In Tabel 2 is de verdeling van het aantal studenten 
over de provincies weergeven. In de laatste kolom is de percentuele popula-
tieverdeling van het aantal studenten van het mbo over de provincies weerge-
geven (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Het CBS beschikte niet over 
gegevens over de geografische spreiding van het aantal eerstejaars mbo-
studenten. Daarom zijn de percentages van de landelijke verdeling berekend 
op basis van het totaal aantal studenten in het mbo, waarbij de aantallen van 
de Noordelijke provincies (11.7%) buiten beschouwing zijn gelaten. 

                                                             

11 Van 101 studenten was de geboortedatum niet bekend. 
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Tabel 2: Verdeling van het aantal studenten over de provincies 

 Aantal studenten Percentage Landelijk% 2008/2009* 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Totaal 

284 20.0 8.8 
27 1.9 3.4 

265 18.6 14.2 
115 8.1 7.0 
183 12.9 15.6 
155 10.9 23.7 
123 8.6 2.9 
236 16.6 16.5 

34 2.4 7.9 
1422 100.0 100.0 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

 
7.1.2 MAN-VROUW-VERDELING 
In Tabel 3 is de verdeling van het aantal mannen en vrouwen weergegeven. De 
man-vrouw-verdeling in de steekproef is ongeveer gelijk, hoewel landelijk 
(zonder de noordelijke provincies) het aantal mannen verhoudingsgewijs iets 
groter is. 

Tabel 3: Verdeling van het aantal mannen en vrouwen 

Sexe Aantallen Percentage Landelijk% 2008/2009* 

mannen 

vrouwen 

Totaal 

698 49.1 52.7 

724 50.9 47.3 

1422 100.0 109.0 

* Bron: CBS 
 

7.1.3 VERDELING ALLOCHTOON/AUTOCHTOON 
Op basis van vraag 8 (‘Welke taal sprak je in je thuisomgeving in je eerste vier 
levensjaren?’) en 9 (‘Als jullie thuis onder elkaar zijn, welke taal spreek je 
dan?’) van de vragenlijst (zie Bijlage 3) is vastgesteld of een student als alloch-
toon of autochtoon aangemerkt kon worden. Indien het antwoord op één van 
beide vragen niet gelijk was aan ‘Nederlands’, werd de student als allochtoon 
beschouwd. Aangezien het aantal westerse allochtonen zeer gering was in de 
normeringsteekproef, is geen nader onderscheid gemaakt tussen westerse en 
niet–westerse allochtonen. De gegevens over de verdeling allochtoon/ autoch-
toon staan vermeld in Tabel 4. 
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Tabel 4: Verdeling allochtoon/autochtoon 

 Aantallen Percentage Landelijk% 2008/2009* 

autochtoon 

allochtoon 

Totaal 

1061 74.6 72.1 

361 25.4 27.9 

1422 100.0 1090.0 

* Bron: CBS 
 

7.1.4 VERDELING OVER SECTOREN 
Het mbo-onderwijs wordt onderverdeeld in vier sectoren12: ‘Landbouw’, 
‘Techniek’, ‘Economie’ en ‘Zorg en Welzijn’. De verdeling over de sectoren 
staat vermeld in Tabel 5. De categorie ‘Overige’ in deze tabel bestaat groten-
deels uit studenten die aangemerkt kunnen worden als ‘arbeidsassistenten’ op 
het eerste niveau van het mbo. Op basis van de beschikbare studentengege-
vens is niet duidelijk tot welke sector zij gerekend moeten worden. In Bijlage 5 
is een lijst opgenomen van de verschillende opleidingen per sector die verte-
genwoordigd waren in het normeringonderzoek. 

Tabel 5: Verdeling over sectoren mbo 

Sector Aantal studenten Percentage Landelijk% 2008/2009* 

Landbouw 344 24.2 5.2 

Economie 455 32.0 33.1 

Techniek 158 11.1 30.4 

Zorg en Welzijn 397 27.9 31.4 

Overige 68 4.8  

Totaal 1422 11800.0 110.0 

* Bron: CBS 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de sector Landbouw sterk oververtegen-
woordigd is in de normeringsteekproef. Daarentegen is vooral het aantal stu-
denten uit de sector Techniek relatief klein. 

                                                             

12 Er bestaat ook een gecombineerde richting. Het was niet bekend of er studenten uit de normeringsteek-
proef de gecombineerde richting volgde. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat het aantal studenten dat een 
gecombineerde richting volgt zeer gering is. 



 70                                                                            Handleiding IDAA-mbo                                                                                           

 

 

7.1.5 VERDELING OVER NIVEAUS VAN HET MBO-ONDERWIJS 
Het mbo-onderwijs is onderverdeeld in vier niveaus: 

– niveau 1  = assistent-opleiding 
– niveau 2  = basisberoepsopleiding 
– niveau 3  = vakopleiding 
– niveau 4a = middenkaderopleiding 
– niveau 4b = specialistenopleiding. 
 

Het aantal studenten dat volgens de gegevens van het CBS de specialistenop-
leiding volgt, is zeer gering. Daarom zijn de niveaus 4a en 4b in Tabel 6 sa-
mengevoegd. 

Tabel 6: Verdeling over de mbo-niveaus 

Niveau Aantallen Percentage Landelijk% 2008/2009* 

1 89 6.3 4.1 

2 373 26.2 26.1 

3 354 24.9 26.6 

4 606 42.6 43.2 

Totaal 1422 100.0 1090.0 

* Bron: CBS 
 

Uit Tabel 6 blijkt dat, hoewel Niveau 1 oververtegenwoordigd is in de norme-
ringsteekproef, het absoluut aantal (N = 89) voor het opstellen van norme-
ringgegevens onvoldoende is (minimum: N = 200; zie COTAN, 2009, p. 22).  
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 DESCRIPTIEVE GEGEVENS VAN DE SUBTESTS  
 

7.1.6 HET BEPALEN VAN TESTSCORES VOOR DE VERSCHILLENDE SUBTESTS 
De testscores voor de subtests Flitslezen Pseudowoorden, Flitstypen Woorden 
en Flitstypen Pseudowoorden worden verkregen door voor elke test  het aan-
tal correct beantwoorde items te sommeren. Vervolgens kan de score voor het 
IDAA-mbo-Q worden bepaald door de gewogen som te bepalen van de eerder 
genoemde subtest scores van de IDAA-mbo. De weging is noodzakelijk om te 
corrigeren voor het ongelijke aantal items waaruit de subtests bestaan (Flits-
lezen Pseudowoorden telt 30 items, Flitstypen Woorden 40, en Flitstypen 
Pseudowoorden weer 30). De IDAA-mbo-Q13 score wordt dan als volgt ver-
kregen: 

IDAA-mbo-Q = (4× testscore Flitslezen Pseudowoorden) + (3× testscore Flits-
typen Woorden) +  (4× testscore Flitstypen Pseudowoorden). 

De subtest Woordkennis is een adaptieve test. Dit betekent dat zowel de set 
aangeboden items als het totaal aantal gemaakte items per student kan ver-
schillen. Om de testscores te kunnen vergelijken is het noodzakelijk de test-
scores op een gemeenschappelijke schaal af te beelden. Hiervoor is een strate-
gie vereist die aangeeft hoe er omgegaan wordt met items die niet aangeboden 
zijn aan een bepaalde student. De itempool bestaat uit 100 items verdeeld 
over 5 niveaus van elk 20 items. Het maximale aantal items dat een student 
kan maken bedraagt 60. Dit betekent dat voor iedere student geldt dat mini-
maal 40 items niet worden aangeboden.  

De gehanteerde berekeningswijze is als volgt: items op niveau 1 of 2 die niet 
worden aangeboden omdat een student items op een hoger niveau heeft ge-
maakt (4 of hoger) worden beschouwd als correct beantwoord. Deze regel 
houdt in dat de testscore van een student die niveau 4 of 5 gehaald heeft met 
40 wordt verhoogd (2 × 20 items voor niveau 1 en 2). Verder wordt gecorri-
geerd voor het niet maken van items als gevolg van het toepassen van de af-
breekregels. De correctie bestaat uit het gebruik van de gemiddelde testscore 
binnen een bepaald niveau (dus het aantal correct beantwoorde items gedeeld 
                                                             

13 De IDAA-mbo-Q is dus geen quotiënt, (het resultaat van een deling) net zo min als de huidige meting van 
het IQ een quotiënt is. 



 72                                                                            Handleiding IDAA-mbo                                                                                           

door het aantal gemaakte items). Vervolgens  wordt dit gemiddelde terugge-
rekend naar 20, het maximale aantal items van elk niveau. Hierdoor wordt 
recht gedaan aan studenten die voortijdig naar een hoger niveau overschake-
len, omdat zij al bij 16 correct beantwoorde items aan het criterium van dat 
niveau voldaan hebben. Ook voor studenten waarbij afgebroken wordt omdat 
het criterium van 16 niet meer gehaald kan worden, is het gebruik van de ge-
middelde testscore te rechtvaardigen, omdat items aselect aangeboden wor-
den en niet naar oplopende moeilijkheidsgraad. De gemiddelde te verwachten 
moeilijkheidsgraad van elke aangeboden itemset is dan ook voor elke student 
per niveau gelijk en niet afhankelijk van het aantal aangeboden items.  

De subtest snelrekenen heeft ook een afbreekregel: het verstrijken van de tijd-
limiet van vijf minuten. Niet-gemaakte items worden fout gerekend en de test-
score is dan ook de ongewogen som van het aantal correct beantwoorde 
items.  

De beschrijvende gegevens van de subtests staan vermeld in Tabel 7. Uit deze 
tabel blijkt dat vooral in de hogere mbo-niveaus enige plafondeffecten zijn op-
getreden voor de subtest Flitslezen Pseudowoorden  en Flitstypen Woorden 
(zie negatieve waarden in kolom ‘scheefheid’). Aangezien de IDAA-mbo zich 
vooral richt op de zwakke studenten, is de geringe spreiding op de hoogste 
vaardigheidniveaus geen bezwaar.   

Voor interpretaties op basis van ruwe testscores kan informatie over de vorm 
van de verdeling van de testscores van belang zijn. Daarom werd de hypothese 
getoetst of de verdeling van de scores op de subtests uit een normale verdeel-
de populatie afkomstig zijn. De resultaten van deze Kolmogorov-Smirnov toet-
sen staan vermeld in Tabel 8. 

De scores op het IDAA-mbo-Q zijn bij benadering als normaal verdeeld te be-
schouwen. De verdeling van Flitstypen Pseudowoorden wijkt slechts op mbo-
niveau 4 significant af van een normale verdeling, maar op de overige niveaus 
is er geen significant verschil. De verdeling van de overige subtests van de 
IDAA-mbo, Flitslezen Pseudowoorden en Flitstypen Woorden, wijken af van 
een normale verdeling (met uitzondering van mbo-niveau 1). 
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Tabel 7: Beschrijvende gegevens van de subtests 

 mbo-

niveau 
M SD N Min Max scheefheid 

ge-

piektheid 

IDAA-mbo-Q 1 202.29 77.57 97 38 334 -0.40 -0.89 

2 241.62 57.08 413 49 340 -0.72 0.19 

3 270.11 45.05 349 72 357 -1.05 1.86 

4 272.24 41.99 557 87 356 -0.85 1.17 

Flitslezen  

Pseudowoorden 

1 20.24 6.30 97 8 30 -0.21 -1.21 

2 22.54 4.77 416 7 30 -0.64 -0.17 

3 24.38 4.17 349 6 30 -1.14 1.33 

4 24.72 4.07 561 5 30 -1.28 2.50 

Flitstypen 

Woorden 

1 26.35 10.70 97 2 40 -0.80 -0.60 

2 32.17 7.13 416 2 40 -1.60 2.76 

3 35.39 4.44 349 9 40 -2.26 8.08 

4 35.57 4.47 560 1 40 -1.99 5.47 

Flitstypen 

Pseudowoorden 

1 10.58 6.34 97 0 26 0.15 -0.55 

2 13.75 5.57 413 0 26 -0.10 -0.49 

3 16.61 5.12 349 0 30 -0.09 0.06 

4 16.55 4.76 557 0 29 0.01 -0.16 

Woordkennis 1 61.07 18.28 97 24.36 97 -0.02 -0.94 

 2 69.84 19.37 416 10.00 97 -0.85 0.19 

 3 79.46 17.42 349 8.79 99 -1.68 2.76 

 4 79.89 16.12 561 14.55 100 -1.22 0.70 

Snelrekenen 1 11.98 5.69 97 3 29 0.78 0.33 

 2 14.79 6.51 408 2 30 0.34 -0.73 

 3 18.84 6.69 349 2 30 -0.20 -0.92 

 4 18.61 6.29 556 1 30 -0.15 -0.72 

Reactiesnelheid 1 137.60 61.44 95 56.25 470.83 3.40 16.78 

 2 133.63 54.62 413 46.88 615.00 3.74 25.64 

 3 126.25 42.79 348 40.63 403.13 1.83 7.88 

 4 130.30 44.66 558 53.57 628.13 3.58 30.52 
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Tabel 8: Toets normale verdeling van de subtests per mbo-niveau 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 Z p Z p Z p Z p 

IDAA-mbo-Q 0.93 0.352 1.89 0.002 1.42 0.035 1.45 0.030 

Flitslezen  
Pseudowoorden 

1.28 0.076 2.01 0.001 2.63 0.000 3.56 0.000 

Flitstypen  
Woorden 

1.61 0.011 3.35 0.000 3.03 0.000 3.85 0.000 

Flitstypen  
Pseudowoorden 

0.76 0.609 1.24 0.094 1.14 0.148 1.79 0.003 

Woordkennis 1.27 0.081 2.54 0.000 4.11 0.000 4.77 0.000 

Snelrekenen 1.47 0.026 1.71 0.006 1.85 0.002 1.45 0.030 

Reactiesnelheid 1.49 0.023 2.63 0.000 2.22 0.000 3.12 0.000 

Z = Kolmogorov-Smirnov Z 
 

7.1.7 VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN OP DE VERSCHILLENDE SUBTESTS 
Met behulp van de GLM module van SPSS werd getoetst of er significante ver-
schillen waren tussen de gemiddelden van de subtests van de verschillende 
mbo-niveaus en de in de steekproef vertegenwoordigde provincies. Eveneens 
werden in deze analyse getoetst of de gemiddelden van mannen en vrouwen 
verschilden en of er verschillen waren in gemiddelden tussen allochtonen en 
autochtone studenten. 
 
Mbo-niveau 
De resultaten gaven aan  dat er op alle subtests14 de gemiddelde testscores 
significant verschilden voor de vier mbo-niveaus. Het algemene patroon was 
dat de gemiddelden hoger waren voor hogere mbo-niveaus. Posthoc toetsen 
gaven aan dat er geen significante verschillen waren tussen de gemiddelden 
van mbo-niveau 3 en 4. 
 
Provincie 
Er werden significante verschillen in gemiddelden gevonden voor de testsco-
res van het IDAA-mbo-Q, Flitstypen Woorden, Flitstypen Pseudowoorden en 

                                                             

14 Met uitzondering van de subtest Reactiesnelheid 
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Snelrekenen. De effectgroottes waren echter gering (partial eta squared < 
0.03). 
 
Sekse 
Er werden significante verschillen gevonden tussen de gemiddelden van man-
nen en vrouwen (behalve voor Flitstypen Pseudowoorden en Reactiesnelheid 
na een Bonferroni-correctie). In alle gevallen scoorden de mannen gemiddeld 
hoger dan de vrouwen. 

Allochtonen versus autochtonen 
Tussen de groepen allochtonen en autochtonen werden significante verschil-
len in gemiddelden gevonden op de subtests Flitstypen Woorden, Woordken-
nis en Snelrekenen, maar niet op het IDAA-mbo-Q (na een Bonferoni-
correctie), Flitslezen Pseudowoorden, Flitstypen Pseudowoorden en Reactie-
snelheid. Voor alle significante verschillen geldt dat de autochtonen gemiddeld 
hoger scoorden dan de allochtonen.  

Hoewel er voor meerdere variabelen significante verschillen tussen de gemid-
delden van de testscores werden gevonden, is het onmogelijk om voor iedere 
groep aparte normtabellen te maken. Immers, voor een normeringgroep geldt 
volgens de richtlijnen van de COTAN (2009) een minimale grootte van 400 
(voor belangrijke beslissingen) en 300 (voor minder belangrijke beslissingen). 
Aangezien de grootste verschillen gevonden werden tussen de gemiddelden 
van de verschillende mbo-niveaus worden er slechts normtabellen verstrekt 
per mbo-niveau. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in verband met de ge-
ringe steekproefgrootte de resultaten voor mbo-niveau 1 met uiterste voor-
zichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden.  

Voor de overige variabelen (sector, provincie, sekse en allochtoon versus au-
tochtoon) heeft een weging plaatsgevonden met het doel de representativiteit 
van de steekproef te vergroten. Met inachtneming van de richtlijn van de 
COTAN is de maximale wegingscoëfficiënt gesteld op 2 (COTAN, 2009, p. 24). 
Verder zijn de wegingscoëfficiënten zo gekozen dat de steekproefgrootte na 
weging (nagenoeg) gelijk is gebleven aan de ongewogen steekproefgrootte. 
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8 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 fou-
ten die mede het  testresultaat kunnen beïnvloeden. Betrouwbaarheid kan dan 
worden opgevat als een maat voor de precisie waarmee verschillen in ware 
scores tussen personen geschat kunnen worden met behulp van de verschillen 
in testscores tussen die personen (Van den Brink, 1998, p. 59). Het gaat om 
een vorm van meetprecisie die betrekking heeft op een populatie van perso-
nen (Van den Brink, 1998, p. 58) en deze wordt opgevat als een maat voor de 
onvoorwaardelijke meetprecisie. In de testtheorie wordt onderscheid gemaakt 
tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke meetprecisie. De voorwaardelijke 
meetprecisie heeft betrekking op de nauwkeurigheid van de meting bij één 
bepaalde persoon (dus voorwaardelijk op de persoon). Deze laatste is voor de 
individuele diagnostiek het belangrijkst. 

Traditioneel wordt de betrouwbaarheid van een test geschat met bijvoorbeeld 
Cronbach’s alpha of met de test-hertest-correlatie. De onvoorwaardelijke 
meetprecisie wordt in de klassieke testtheorie geschat met de standaardmeet-
fout of de standaardschattingsfout. 

BETROUWBAARHEID: ONVOORWAARDELIJKE MEETPRECISIE 
Voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de subtests zijn verschillende 
methoden gebruikt. Voor de subtests van de IDAA-mbo werden Cronbach’s-
alpha coëfficiënten berekend. Cronbach’s alpha kan worden opgevat als een 
ondergrens van de betrouwbaarheid van een test.  

De betrouwbaarheid van het IDAA-mbo-Q kan niet worden bepaald met Cron-
bach’s alpha. De IDAA-mbo-Q kan beschouwd worden als een tweede-orde 
factor en daarom werd - op basis van de correlatiematrix van de testscores 
van de flitstaken - de betrouwbaarheid geschat met behulp van structurele 
vergelijkingsmodellen (LISREL versie 8.8). Er werd een één-factormodel ge-
specificeerd waarbij de testscores van de drie subtests als indicatoren fun-
geerden (zie Figuur 12). De betrouwbaarheden van de eerste-orde factor wer-
den in het model ingebracht door de unieke varianties te fixeren op (1- Cron-
bach’s alpha). De schaal van de latente variabele werd vastgelegd door de va-
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riantie te fixeren op 1. Door een latente variabele aan het model toe te voegen 
die een gewogen15 somscore is van de indicatoren, kan de correlatie tussen de 
latente trek en deze somscore worden geschat (hoewel de correlatie niet in 
het model als vrije parameter wordt opgenomen). De betrouwbaarheid is dan 
gelijk aan het kwadraat van deze correlatie (betrouwbaarheid wordt gedefini-
eerd als de gekwadrateerde correlatie tussen de testscore en de betrouwba-
re16 score; Van den Brink, 1998). 

 

 

 

 

 

                                                             

15 De weging is gebaseerd op de correctie die noodzakelijk was omdat de subtests  Flitslezen Pseudowoor-
den en Flitstypen Pseudowoorden beide uit 30 items bestaan, terwijl de subtest Flitstypen Woorden uit 40 
items bestaat. 

16 In navolging van Drenth & Sijtsma (2006) en de COTAN (2009) wordt de traditionele term ‘ware score’ 
vervangen door de minder pretentieuze term ‘betrouwbare score’. 

IDAA-mbo-Q 

Gewogen somscore 

X1 X2 X3 

Schematische weergave van het  structurele vergelijkingsmodel om de be-
trouwbaarheid van het IDAA-mbo-Q te schatten. De gestippelde lijn represen-
teert de correlatie tussen de latente factor en de gewogen somscore.  X1: Flitsle-
zen Pseudowoorden; X2: Flitstypen Pseudowoorden; X3: Flitstypen Woorden. 

Figuur 12: Schematische weergave van het structurele vergelijkingsmodel 
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Voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van de subtest reactiesnelheid is 
gebruik gemaakt van de generaliseerbaarheidstheorie waarbij de variantie-
componenten werden geschat met de SPSS module ‘Variance Components’. De 
reden voor het gebruik van de generaliseerbaarheidstheorie is het voorkomen 
van ontbrekende waarden17 voor reactietijden. Dit aantal ontbrekende waar-
den zou ertoe leiden dat  een gedeelte van de scores buiten de berekening van 
Cronbach’s alpha zou moeten worden gelaten. Ontbrekende data vormen ech-
ter geen groot probleem bij het schatten van variantiecomponenten. 

De betrouwbaarheid in de generaliseerbaarheidsstheorie kan geschat worden 
met de volgende formule: 

×

=
+

personen
xx personen items

personen

V
r VV k

'  

waarbij personenV  en ×personen itemsV , respectievelijk, de variantiecomponent 

van de personen en de interactie tussen personen en items voorstellen. Het 
aantal items wordt aangegeven met k . In  Tabel 9 worden de betrouwbaar-
heden van het IDAA-mbo-Q, de flitstaken en Reactiesnelheid weergegeven. 

 

Tabel 9: Betrouwbaarheden van de IDAA-subtests per mbo-niveau 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

IDAA-mbo-Q .97 .95 .94 .92 

Flitslezen Pseudowoorden .87 .79 .78 .78 

Flitstypen Woorden .96 .92 .84 .85 

Flitstypen Pseudowoorden .92 .89 .87 .86 

Reactiesnelheid .84 .94 .86 .87 

 

Uit Tabel 9 blijkt dat de IDAA-mbo voldoet aan de hoogste eis die de COTAN 
(2009) stelt aan de betrouwbaarheid. De COTAN geeft aan dat een test die ge-

                                                             

17 In de dataset kwamen reactietijden voor van 0 milliseconden. Dit zijn geen valide waarnemingen en 
waarschijnlijk het gevolg van het ingedrukt houden van de Enter-toets tijdens de testafname. Deze waar-
nemingen zijn dan ook als ontbrekende waarnemingen aangemerkt. 
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bruikt wordt voor belangrijke beslissingen op individueel niveau, een be-
trouwbaarheid van minstens .90 moet bezitten om de kwalificatie ‘goed’ te 
verkrijgen voor het onderdeel betrouwbaarheid. De COTAN geeft de volgende 
omschrijving van belangrijke beslissingen: ‘beslissingen 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 geno-
men’ (COTAN, 2009; p. 33).  

In paragraaf 1.1 is uiteengezet dat de IDAA-mbo een signaleringsinstrument is 
dat door het verschaffen van informatie een bijdrage kan leveren aan de oor-
deelsvorming van de diagnost. Dit betekent dat in de terminologie van de 
COTAN de beslissingen die op basis van de IDAA-mbo worden genomen als 
‘minder belangrijk’ kunnen worden aangemerkt. Als voorbeeld voor ‘minder 
belangrijke beslissingen’ gebruikt de COTAN o.a. beslissingen die betrekking 
hebben op therapie-indicatie. Om aanspraak te kunnen maken op de kwalifica-
tie ‘goed’ geldt voor tests die gebruikt worden voor ‘minder belangrijke beslis-
singen’ dat de betrouwbaarheid minstens .80 moet bedragen. Hieraan voldoen 
alle subtests van de IDAA-mbo met uitzondering van de subtest Flitslezen 
Pseudowoorden waarvan de betrouwbaarheid net onder de grens van .80 zit. 
Voor het gebruik van de IDAA-mbo geldt dat het IDAA-mbo-Q de belangrijkste  
testscore is, terwijl de overige subtestscores (Flitslezen Pseudowoorden, Flits-
typen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden) aanvullende informatie bie-
den. In een dergelijk geval, waarbij een onderscheid in belangrijkheid wordt 
gemaakt tussen subtests onderling, stelt de COTAN dat de relatief minder be-
langrijke subtests aan een lager betrouwbaarheidscriterium mogen voldoen 
om in aanmerking te komen voor dezelfde kwalificatie als de meer belangrijke 
beschouwde test (COTAN, 2009; p. 31 en 32). Hierbij wordt wel de kantteke-
ning gemaakt dat voor mbo-niveau 1 nog onvoldoende gegevens zijn verza-
meld om een definitieve uitspraak over schattingen van de betrouwbaarheden 
te geven. Bemoedigend is wel dat de betrouwbaarheidscoëfficiënten voor 
mbo-niveau 1 hoog zijn (hoger dan voor de andere niveaus). 

Woordkennis  

De generaliseerbaarheidstheorie werd ook toegepast bij de subtests Woord-
kennis en Snelrekenen. Woordkennis is een adaptieve test, waardoor de set 
aangeboden items niet gelijk is voor elke student. Bij Snelrekenen geldt een 
tijdslimiet van vijf minuten, waardoor het aantal gemaakte items per student 
kan variëren. 
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Op basis van de variantiecomponenten en het aantal gemaakte items kan een 
schatting van de betrouwbaarheden van de subtest Woordkennis worden ge-
maakt. Deze worden weergegeven in Tabel 10.  

Tabel 10: Betrouwbaarheden van Woordkennis en gemaakte testniveaus 

Aantal 

items 

Items gemaakt op niveau van de test: 

3,2,1 3,2 3,4 3,4,5 

18 0.78 0.78 0.79 0.78 

22 0.81 0.81 0.82 0.81 

23 0.82 0.82 0.83 0.82 

26 0.84 0.83 0.84 0.84 

27 0.84 0.84 0.85 0.84 

28 0.85 0.84 0.85 0.85 

31 0.86 0.86 0.86 0.86 

32 0.86 0.86 0.87 0.86 

33 0.87 0.87 0.87 0.87 

36 0.88 0.88 0.88 0.88 

37 0.88 0.88 0.88 0.88 

38 0.88 0.88 0.89 0.88 

40 0.89 0.89 0.89 0.89 

42 0.89   0.89 

43 0.89   0.90 

46 0.90   0.90 

47 0.90   0.90 

48 0.90   0.91 

51 0.91   0.91 

52 0.91   0.91 

56 0.92   0.92 

60 0.92   0.92 
 

In de eerste kolom van deze tabel staan de aantallen gemaakte items die in de 
normeringsteekproef aangetroffen zijn. Voor studenten die de volledige test 
gemaakt hebben is de betrouwbaarheid .92. Ook bij het maken van 40 items 
(twee niveaus van de test volledig gemaakt) is de betrouwbaarheid .89, een 
fractie lager dan de .90 die de COTAN stelt voor tests die gebruikt worden 
voor het maken van belangrijke beslissingen. Aangezien het doel van deze test 
zich richt op ‘minder belangrijke’ beslissingen, is het gestelde criterium van 
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.80 voor de betrouwbaarheid voor de test Woordkennis ruimschoots gehaald. 
Bij de berekening van de betrouwbaarheden van de test Woordkennis is geen 
nader onderscheid gemaakt tussen verschillende mbo-niveaus. De reden is dat 
bij deze test al onderscheid gemaakt is tussen de aantallen gemaakte items en 
de gemaakte niveaus van de test zelf. Overigens valt op dat de verschillen in 
betrouwbaarheid tussen de niveaus van de test verwaarloosbaar zijn bij een 
gelijk aantal gemaakte items. 

Snelrekenen 

De op basis van de generaliseerbaarheidstheorie geschatte betrouwbaarheden 
van de test Snelrekenen worden in Tabel 11 weergegeven. In deze tabel wordt 
weer onderscheid gemaakt tussen de verschillende mbo-niveaus.   

In het algemeen wordt afgeraden om conventionele betrouwbaarheidscoëffi-
ciënten (zoals Cronbach’s alpha) te berekenen voor snelheidstests. Hoewel 
Snelrekenen een duidelijk snelheidskarakter heeft (zoveel mogelijk opgaven 
correct beantwoorden in 5 minuten), is de test niet als een pure snelheidstest 
te beschouwen. Een snelheidstest kenmerkt zich door relatief gemakkelijke 
items die vrijwel iedere testpersoon foutloos zou kunnen maken. Hierdoor 
kan het snelheidskarakter goed tot uitdrukking komen. De test Snelrekenen 
bestaat uit items die een sterk beroep doen op de geautomatiseerde reken-
vaardigheid van de student. Geautomatiseerde vaardigheden zijn zonder het 
opleggen van een tijdslimiet niet goed te meten. Bovendien zijn de rekenopga-
ven voor de doelgroep niet eenvoudig te beantwoorden. Om te toetsen of het 
snelheidskarakter domineert over het rekenvaardigheidaspect werden de va-
riantiecomponenten zowel geschat op basis van de eerste 15 items als op ba-
sis van het totaal gemaakte aantal items. De resultaten gaven aan dat de hier-
op gebaseerde betrouwbaarheden slechts weinig van elkaar verschilden. 
Daarom is besloten om de betrouwbaarheden op basis van het totaal aantal 
gemaakte items te baseren. 
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Tabel 11: Betrouwbaarheden van Snelrekenen per aantal items en mbo-niveau 

Aantal 

items 

mbo-niveau 

1 2 3 4 

9 0.74 0.74 0.69 0.68 

10 0.76 0.76 0.71 0.70 

11 0.78 0.78 0.73 0.72 

12 0.79 0.79 0.75 0.74 

13 0.81 0.80 0.76 0.75 

14 0.82 0.82 0.78 0.77 

15 0.83 0.83 0.79 0.78 

16 0.84 0.83 0.80 0.79 

17 0.85 0.84 0.81 0.80 

18 0.85 0.85 0.82 0.81 

19 0.86 0.86 0.82 0.82 

20 0.87 0.86 0.83 0.83 

21 0.87 0.87 0.84 0.83 

22 0.88 0.87 0.84 0.84 

23 0.88 0.88 0.85 0.84 

24 0.89 0.88 0.86 0.85 

25 0.89 0.89 0.86 0.86 

26 0.89 0.89 0.87 0.86 

27 0.90 0.90 0.87 0.86 

28 0.90 0.90 0.87 0.87 

29 0.90 0.90 0.88 0.87 

30 0.91 0.90 0.88 0.88 

 

Uit Tabel 11 blijkt dat het criterium voor de betrouwbaarheid voor minder be-
langrijke beslissingen (.80) wordt gehaald indien minstens 17 items zijn ge-
maakt (voor mbo-niveau 4, bij de andere niveaus ligt de grens bij een lager 
aantal items). Indien de test volledig wordt gemaakt, zijn de betrouwbaarhe-
den bevredigend. Voor de lagere mbo-niveaus heeft de test Snelrekenen een 
betrouwbaarheid van minstens .90, mits het aantal gemaakte items 27 of ho-
ger bedraagt. Bij de hogere mbo-niveau wordt het criterium van .90 nagenoeg 
gehaald indien het volledig aantal items van de test gemaakt is.  
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Samenvattend kan gesteld worden dat de betrouwbaarheden van de IDAA-
mbo (sub)tests hoog genoeg zijn om de gebruiksdoelen (zie 1.1) te rechtvaar-
digen. 

8.1.1 VOORWAARDELIJKE MEETPRECISIE: STANDAARDMEETFOUT 
Voor de individuele diagnostiek is het van belang om de meetprecisie vast te 
stellen van de testscore van de onderzochte testpersoon. De nauwkeurigheid 
van de meting voor een afzonderlijke persoon kan worden weergegeven met 
de standaardmeetfout. De standaardmeetfout wordt in de klassieke testtheo-
rie opgevat als de standaarddeviatie van de toevallige meetfouten. De stan-
daardmeetfout wordt als volgt bepaald: 

 

 

waarbij de standaardmeetfout met   wordt aangegeven, de standaarddevia-
tie van de test met XS . De betrouwbaarheid van de test wordt aangeduid met              

Met behulp van de standaardmeetfout kan een betrouwbaarheidsinterval 
worden berekend waarbinnen met een bepaalde waarschijnlijkheid de be-
trouwbare score ligt.18  

Flitstaken 

In Tabel 12 worden de standaardmeetfouten van de IDAA-mbo subtests (flits-
taken) weergegeven. 

                                                             

18 De betekenis van een betrouwbaarheidsinterval is gebaseerd op de steekproevenverdeling. Een 95%-
betrouwbaarheidsinterval houdt in dat bij het herhaaldelijke trekken van een  steekproef in 95% van de ge-
vallen de geschatte parameter (in dit geval de betrouwbare score)  binnen het interval ligt.  

( )'1= −E X XXS S r

ES
'XXr
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Tabel 12: Standaardmeetfouten van de IDAA subtests 

 mbo-niveau 

 1 2 3 4 

IDAA-mbo-Q 14.18 12.79 11.26 12.08 

Flitslezen Pseudowoorden 2.25 2.17 1.95 1.92 

Flitstypen Woorden 2.22 2.04 1.78 1.75 

Flitstypen Pseudowoorden 1.80 1.85 1.84 1.81 
 

Voorbeeld: 

Stel dat Robert, een student die onderwijs volgt op mbo-niveau 4, een IDAA-
mbo-Q score van 217 heeft gehaald. Volgens Tabel 30 behoort hij tot schaal 2 
(zeer zwak). Uit Tabel 7 blijkt dat de standaarddeviatie voor het IDAA-mbo-Q 
41.99 is (mbo 4) en de betrouwbaarheid is gelijk aan 0.9172 (afgerond 0.92, 
Tabel 9). De standaardmeetfout is dan gelijk aan: 

 

 

en deze waarde staat  dan ook vermeld Tabel 12. Uitgaande van de assumptie 
dat de meetfouten normaal verdeeld zijn, kan een 95% betrouwbaarheidin-
terval voor de betrouwbare score T geschat worden: 

 

Uitwerking hiervan levert een 95% betrouwbaarheidsinterval op van: 

 

De breedte van dit interval bedraagt 48. Dit is gelijk aan 2 × de foutenmarge 
(1.96 × 12.08). De onder- en bovengrenzen komen volgens normtabel Tabel 
30  Bijlage 1 overeen met de schaalscores 1 (ondergrens) en 4 (bovengrens).  

Woordkennis en Snelrekenen 

De standaardmeetfout kan in de generaliseerbaarheidstheorie rechtstreeks 
worden afgeleid uit de schatting van de variantiecomponenten (Sanders, 
2003, p. 107) en is gelijk aan: 

( ) ( )'1 41.99 1 0.9172 12.08= − = − =E X XXS S r

( ) ( )217 1.96 12.08 217 1.96 12.08− × < < + ×t

193 241< <t
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×=S personen items
E

V
k  

Deze standaardmeetfout heeft echter betrekking op de proportie correct be-
antwoorde items. Om de standaardmeetfout  op dezelfde schaal te krijgen als 
de testscores, dient deze vermenigvuldigd te worden met het aantal gemaakte 
items: 

×
×= = ×S personen items

E personen items
Vk k V

k  

De standaardmeetfouten van Woordkennis  worden weergegeven in Tabel 13 
en de standaardmeetfouten van Snelrekenen staan in Tabel 14. 
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Tabel 13: Standaardmeetfouten van Woordkennis 

Aantal 

items 

Items gemaakt op niveau van de test: 

3,2,1 3,2 3,4 3,4,5 

18 1.38 1.37 1.38 1.45 

22 1.53 1.52 1.53 1.60 

23 1.56 1.55 1.56 1.63 

26 1.66 1.65 1.66 1.74 

27 1.69 1.68 1.69 1.77 

28 1.73 1.71 1.72 1.80 

31 1.82 1.80 1.81 1.90 

32 1.84 1.83 1.84 1.93 

33 1.87 1.86 1.87 1.96 

36 1.96 1.94 1.95 2.04 

37 1.98 1.97 1.98 2.07 

38 2.01 1.99 2.01 2.10 

40 2.06 2.04 2.06 2.15 

42 2.11   2.21 

43 2.14   2.23 

46 2.21   2.31 

47 2.24   2.34 

48 2.26   2.36 

51 2.33   2.43 

52 2.35   2.46 

56 2.44   2.55 

60 2.53   2.64 
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Tabel 14: Standaardmeetfouten van Snelrekenen 

Aantal 

items 

mbo-niveau 

1 2 3 4 

9 1.25 1.23 1.14 1.13 

10 1.32 1.30 1.21 1.19 

11 1.38 1.36 1.26 1.25 

12 1.45 1.42 1.32 1.3 

13 1.51 1.48 1.37 1.35 

14 1.56 1.54 1.43 1.41 

15 1.62 1.59 1.48 1.46 

16 1.67 1.64 1.52 1.50 

17 1.72 1.69 1.57 1.55 

18 1.77 1.74 1.62 1.59 

19 1.82 1.79 1.66 1.64 

20 1.87 1.84 1.70 1.68 

21 1.91 1.88 1.75 1.72 

22 1.96 1.93 1.79 1.76 

23 2.00 1.97 1.83 1.80 

24 2.05 2.01 1.87 1.84 

25 2.09 2.05 1.91 1.88 

26 2.13 2.10 1.94 1.92 

27 2.17 2.14 1.98 1.95 

28 2.21 2.17 2.02 1.99 

29 2.25 2.21 2.05 2.02 

30 2.29 2.25 2.09 2.06 
 

8.1.2 VOORWAARDELIJKE MEETPRECISIE: STANDAARDSCHATTINGSFOUT 
De meetprecisie van de testscore van een geteste student kan door gebruik-
making van groepsgegevens (groepsgemiddelde van de testscore) nauwkeuri-
ger worden geschat dan bovenvermelde standaardmeetfout. Deze maat voor 
meetprecisie wordt de  standaardschattingsfout  genoemd. De standaardschat-
tingsfout is de standaarddeviatie van de schattingsfouten die gemaakt worden 
door met een lineaire regressie de betrouwbare scores te schatten op grond 
van de geobserveerde testscores. Deze regressievergelijking staat bekend als 
Kelley’s regressieformule:  

 
XX' XX'T̂ = r X + (1- r )X
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Hierbij wordt de geschatte betrouwbare score aangeduid met    , de betrouw-
baarheid van de test met         en       staat voor het gemiddelde van de testsco-
re. Indien gebruik gemaakt wordt van de standaardschattingsfout dient de be-
trouwbare score geschat  te worden met behulp van bovenstaande formule. 
De standaardschattingsfout wordt berekend met de onderstaande formule. In 
Tabel 15 worden de standaardschattingsfouten van de IDAA subtests (flitsta-
ken) weergegeven. 

 

Tabel 15: Standaardschattingsfouten van de IDAA-subtests 

 mbo-niveau 

 1 2 3 4 

IDAA-mbo-Q 13.94 12.46 10.91 11.57 

Flitslezen Pseudowoorden 2.10 1.93 1.72 1.69 

Flitstypen Woorden 2.17 1.96 1.63 1.61 

Flitstypen Pseudowoorden 1.73 1.74 1.72 1.67 

 

Voorbeeld: Nemen we weer de score van Robert van 217 op het IDAA-mbo-Q 
en rekenen we weer een 95% betrouwbaarheidsinterval uit.  Invullen van de 
betrouwbaarheid en het gemiddelde in Kelley’s formule geeft een geschatte 
betrouwbare score: 

 

en het 95% betrouwbaarheidsinterval wordt dan: 

 

wat resulteert in: 

Bij het gebruik van de normtabellen dienen de normscores ook omgerekend te 
worden met behulp van Kelley’s formule. Deze tabellen19 zijn opgenomen in 

                                                             

19 Voor de subtests Woordkennis en Snelrekenen zijn geen normtabellen vervaardigd op basis van Kelley’s 
formule. De reden is dat bij deze tests het aantal gemaakte items varieert, waardoor er geen vaste waarde 
voor de betrouwbaarheid in de formule kon worden ingevoerd. 

( )est X XX XX' 'S = S r 1- r

T̂
XXX'r

( )T̂ = 0.92 217 +(1- 0.92) 272.24 = 221.42× ×

( ) ( )221.42- 1.96×11.57 221.42+ 1.96×11.57t< <

199 244t< <
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Bijlage 2. Indien het betrouwbaarheidsinterval op basis van de standaard-
schattingsfout wordt berekend, moet gebruik gemaakt worden van deze tabel-
len. Na deze omrekening blijkt dat evenals bij het gebruik van het betrouw-
baarheidsinterval op basis van de standaardmeetfout, de ondergrens valt in 
schaal 1 van de normtabel en de bovengrens valt weer in schaal 4.  De breedte 
van het interval is gelijk aan 45 en dit is kleiner dan de breedte van het inter-
val op basis van de standaardmeetfout (48). Dus het gebruik van Kelley’s re-
gressieformule en de daarbij behorende standaardschattingsfout levert een 
nauwkeuriger schatting op.  
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9 VALIDITEIT 
De validiteit van een test heeft betrekking op de mate waarin een test aan het 
gestelde doel beantwoordt (Drenth & Sijtsma, 2006) en wordt ook wel gedefi-
nieerd als de mate waarin een test meet wat de test beoogt te meten. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen begripsvaliditeit, inhoudsvaliditeit en criterium-
validiteit. Een bespreking van de inhoudsvaliditeit is al aan bod gekomen in 
hoofdstuk 2. 

BEGRIPSVALIDITEIT 

9.1.1 TEST OP LOKALE ONAFHANKELIJKHEID 
Om de dimensionaliteit van de subtests van de IDAA-mbo te onderzoeken 
werd een serie van confirmatieve factoranalyses uitgevoerd met Mplus (versie 
5.21). Voor de subtest Woordkennis was het niet mogelijk een dergelijke fac-
tor-analyse uit te voeren, omdat dit een adaptieve test20 betreft.  
Aangezien het dichotome items betreft, werd hierbij gebruik gemaakt van de 
robuuste Weighted Least Squares schatter (WLSMV). Deze analysemethode 
geeft vergelijkbare resultaten met een 2-parameter-item-responsemodel. Ech-
ter, bij de subtest Flitslezen Pseudowoorden en Snelrekenen is een 3-
parameter-IRT-model meer van toepassing, omdat bij de beantwoording van 
de items een keuze moet worden gemaakt uit een beperkt aantal opties. Cor-
recte responsen kunnen ook door gissen worden verkregen en een extra 
raadparameter is dan ook noodzakelijk in het model. Het is echter niet moge-
lijk om met de huidige software een 3-parametermodel te schatten zodanig 
dat ook passingsmaten worden verstrekt. De IRT-modellen gaan uit van de as-
sumptie van ééndimensionaliteit, terwijl er geen adequate manier is om deze 
assumptie te toetsen. Dit betekent dat voor de subtests Flitslezen Pseudo-
woorden en Snelrekenen het getoetste model in Mplus niet geheel juist gespe-
cificeerd is. 

                                                             

20 De itempool bestaat uit 100 items, waarvan er maximaal 60 aangeboden worden. Een confirmatieve fac-
tor-analyse met behulp van de Weighted Least Squares schatter op basis van 100 geobserveerde variabelen 
overschrijdt de grenzen van de beschikbare computercapaciteit en is eveneens op statistische gronden niet 
verdedigbaar. Bovendien zou de assumptie Missing at Random niet houdbaar zijn, omdat het ontbreken van 
data sterk afhankelijk is van de getoetste vaardigheid zelf. Immers, adaptief testen houdt in dat het vaardig-
heidsniveau van de student bepaalt uit welke serie items worden aangeboden. 
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Het eerste model dat getoetst werd is het één-factormodel. Aangezien de items 
uit de drie subtests een blokstructuur hebben (zie 3.1.15), vormt het driefac-
tormodel een alternatief, waarbij de blokken de factorstructuur bepalen. Een 
één-factormodel is genest in een driefactor model en daarom is het mogelijk 
de passing van de modellen te vergelijken met een Chi-kwadraat-verschiltoets. 
Bij de WLSMV schatter wordt gebruik gemaakt van de Satorra-Bentler Chi-
kwadraat en Chi-kwadraat-verschiltoetsen vereisen een speciale procedure 
met een afwijkende wijze van het berekenen van de vrijheidsgraden. Indien 
een driefactor model beter past dan een één-factormodel, is het wenselijk om 
een tweede-orde factormodel te passen waarbij een gemeenschappelijke fac-
tor de (co)varianties van de eerste-orde factoren verklaart. In een model met 
slechts 3 eerste-orde factoren is de tweede-orde structuur verzadigd, echter 
het patroon van (co)varianties tussen de eerste-orde factoren dient wel zoda-
nig te zijn dat de gepaste covariantiematrix positief definiet is. Verder dient de 
tweede-orde factor voldoende variantie van de eerste-orde factoren te verkla-
ren (meer dan 50%). De drie modellen zijn grafisch weergegeven in Figuur 13. 
De passingsmaten van de geschatte modellen zijn weergegeven in Tabel 16.  
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Tabel 16: Passingsmaten van de geschatte modellen 

 Model Χ2 df p RMSEA CFI TLI 

 Flitstypen Woorden       

1 Één-factormodel  506.40 259 0.00 0.026 0.93 0.99 

2 Driefactor model  479.46 260 0.00 0.024 0.94 0.99 

 Diff. test model 2-1 30.02 2 0.00    

3 Tweede-orde factor model  402.58 224 0.00 0.024 0.95 0.99 

 Diff. test model 3-2 0.15 1 0.70    

 Flitslezen Pseudowoorden       

1 Één-factormodel  329.84 256 0.001 0.014 0.98 0.99 

2 Drie-factor model  300.82 255 0.026 0.011 0.99 0.99 

 Diff. test model 2-1 33.59 3 0.00    

3 Tweede-orde factor model  301.97 256 0.026 0.011 0.99 0.99 

 Diff. test model 3-2 1.13 1 0.289    

 Flitstypen Pseudowoorden       

1 Één-factormodel  245.34 119 0.00 0.027 0.99 0.99 

2 Drie-factor model  189.60 118 0.00 0.021 0.99 0.99 

 Diff test model 2-1 59.23 2 0.00    

3 Tweede-orde factor model  193.38 118 0.00 0.021 0.99 0.99 

 Diff. testmodel 3-2 10.62 1 0.001    

 Diff. testmodel 3-2 10.62 1 0.001    

 Snelrekenen       

1 Eén-factormodel 721.81 250 0.00 0.037 0.96 0.98 

NB: Diff. test = de speciale Chi-kwadraat verschiltoets die met Mplus uitgevoerd kan worden indien de 
Satorra-Bentler Chi-kwadraat wordt berekend. 

 

Eén-factormodel  

Voor de vier subtests geldt dat een één-factormodel een acceptabele fit ver-
toont. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor Flitslezen Pseudowoorden 
en Snelrekenen het model niet optimaal gespecificeerd is (door het ontbreken 
van een gisparameter). Toch zijn de passingsmaten van beide model uitste-
kend. De RMSEA is duidelijk lager dan de criteriumwaarde van 0.06 (Hu & 
Bentler, 1999). Op basis van de waarden van de RMSEA vertoont Flitslezen 
Pseudowoorden zelfs de beste passing vergeleken met de andere twee sub-
tests. Deze laatste subtests hebben eveneens acceptabele waarden voor de 
RMSEA. Een andere groep passingsmaten vormen de CFI en de TLI. Voor beide 
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geldt dat een goed passend model een waarde van .95 of hoger moet verkrij-
gen (Hu & Bentler, 1999). Dat is alleen niet het geval voor de subtest Flitsty-
pen Woorden, hoewel een waarde .93 voor de CFI zeker acceptabel is. 

Drie-factormodellen 

Hoewel de één-factormodellen voor alle drie de subtests een acceptabele pas-
sing vertonen, is de vraag of de passing door een minder restrictief model te 
verbeteren is. Immers, de opbouw van de items van de flitstaken wordt ge-
kenmerkt door een blokstructuur (aantal lettergrepen/ leenwoorden) en deze 
verschillen in itemeigenschappen zou invloed kunnen uitoefenen op de di-
mensionaliteit. Daarom werden ook drie-factormodellen gepast. Uit Tabel 16 
blijkt dat voor alle drie de subtests de drie-factormodellen significant beter 
pasten dan de één-factormodellen. De speciaal op de Satorra-Bentler toege-
sneden Chi-kwadraat verschiltoets gaf voor alle subtests een significante ver-
betering. Inspectie van de correlatiematrices van de drie latente factoren laat 
zien dat de onderlinge correlaties zeer hoog waren (Tabel 17). Het patroon is 
voor alle drie de subtests dat factor 1 en factor 3 de laagste correlaties ver-
toonden. Bij Flitslezen Pseudowoorden en Flitstypen Pseudowoorden zijn de 
correlaties tussen de latente factoren lager dan .85, een grens die wordt ge-
bruikt om de discriminante validiteit vast te stellen. 

Tabel 17: Correlaties tussen de latente factoren 

  (1) (2) (3) 

Flitslezen Pseudowoorden (1) blok 1 1   

 (2) blok 2 0.941    1  

 (3) blok 3 0.843    0.935    1 

Flitstypen Woorden (1) blok 1 1   

 (2) blok 2 0.952    1  

 (3) blok 3 0.917    0.986    1 

Flitstypen Pseudowoorden (1) blok 1 1   

 (2) blok 2 0.930    1  

 (3) blok 3 0.834    0.971    1 

 

Tweede-orde factormodellen 

Op grond van de betere passing van een drie-factormodel en de hoge onder-
linge correlaties tussen de latente factoren, doet zich de vraag voor of deze 
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correlaties verklaard kunnen worden door een hogere-orde factor. Hoewel bij 
slechts drie eerste-orde factoren een tweede-orde factorstructuur verzadigd 
is, is het toch zinvol om deze modellen te schatten. Hierdoor kan informatie 
worden verkregen over de hoogte van de verklaarde variantie die de tweede-
orde factor verklaart van de varianties van de eerste-orde factoren. Verder 
kan bij zeer hoge correlaties de gepaste covariantiematrix niet positief definiet 
zijn. Dit laatste bleek inderdaad op te treden, zodat het noodzakelijk was voor 
de subtest Flitstypen Pseudowoorden één van de residuele varianties van de 
eerste orde factoren op nul te fixeren.  
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Figuur 13: Structurele vergelijkingsmodellen 

Y1 Y30. . . . . . .

Model 1: Eén-factormodel

Y1 Y10. . . . . . . Y11 Y20. . . . . . . Y21 Y30. . . . . . .

Model 2: Drie-factormodel

Y1 Y10. . . . . . . Y11 Y20. . . . . . . Y21 Y30. . . . . . .

Model 3: Tweede-orde factormodel

 

9.1.2 OVERIGE TESTS OP VRAAGONZUIVERHEID 
Om de begripsvaliditeit van de subtests nader te onderzoeken werden een 
aantal restrictieve factor modellen uitgevoerd. Het doel was om eventuele uni-
forme vraagonzuiverheid te detecteren. Door een aantal exogene variabelen 
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aan het factormodel toe te voegen, kan onderzocht worden of directe effecten 
van deze variabelen op de itemscores optreden (Oort, 1998). Een direct effect 
van een exogene variabele (‘potentiële schender’) betekent dat de verwachte 
itemscores van studenten met dezelfde vaardigheid niet gelijk zijn. Dit bete-
kent dat in een bepaalde mate testresultaten te herleiden zijn tot irrelevante 
systematisch factoren en daarmede dus vraagonzuiverheid creëren. In Figuur 
14 wordt dit grafisch weergegeven. Het directe effect van de exogene variabe-
le X1 is in deze figuur aangegeven met een stippellijn. Stel dat de variabel X1 

sekse voorstelt en de latente variabele Flitstypen Pseudowoorden betreft. Dan 
betekent een direct effect van de variabele sekse op item Y1 bijv. dat voor een 
groep studenten met een exact gelijke mate van automatisering van de lees- en 
spellingvaardigheid (zoals gemeten door Flitstypen Pseudowoorden) item Y1 
voor de jongens desondanks makkelijker is dan voor meisjes. Dit is een vorm 
van vraagonzuiverheid en het is duidelijk dat de afwezigheid hiervan noodza-
kelijk is om een eerlijke vorm van testen mogelijk te maken. In deze restrictie-
ve factormodellen werden de volgende exogene variabelen opgenomen: sekse, 
allochtone versus autochtone afkomst, al of niet dyslectisch zijn (op basis van 
zelfrapportage), het gevolgde mbo-niveau en ten slotte de schaalscores van al-
le21 subtests van de IDAA-mbo.  

 

                                                             

21 Voor elke uitgevoerde factoranalyse werden alle exogene variabelen in het model opgenomen met uitzonde-
ring van de schaalscore van de subtest waarop de factoranalyse betrekking had (dus waarvan de items al in 
het model opgenomen waren). 
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Figuur 14: Factormodel met exogene variabelen 

Y1 Y3. . . . . . .

X1 X6. . . . . . . Exogene variabelen

Flitstypen 
Pseudowoorden

 

Het toetsen van schendingen van meetinvariantie vond plaats door inspectie 
van de modificatie-indices. Om fouten van de eerste soort tegen te gaan werd 
bij het vaststellen van het significantieniveau gebruik gemaakt van een Bon-
ferroni-correctie. 

De resultaten van deze geschatte modellen gaven aan dat er geen ernstige 
schendingen waren die een bedreiging vormden voor de validiteit van de tests 
van de IDAA-mbo. 

9.1.3 CONVERGENTE EN DISCRIMINANTE VALIDITEIT 
De begripsvaliditeit kan ook getoetst worden door het patroon van de correla-
ties met andere subtests (het ‘nomologisch netwerk’) te onderzoeken. De be-
gripsvaliditeit wordt in sterkere mate ondersteund naarmate het geobser-
veerde patroon van samenhang meer overeenkomt met datgene wat op theo-
retische gronden verwacht kan worden. Hierbij is het zinvol onderscheid te 
maken tussen convergente en discriminante validiteit. Bij convergente validi-
teit gaat het erom dat tests die overeenkomen in meetpretentie een sterke 
samenhang vertonen. Het omgekeerde is het geval bij discriminante (of diver-
gente) validiteit: tests die verschillende begrippen trachten te meten en waar-
voor verder op grond van theoretische overwegingen geen samenhang te 
verwachten is, dienen dan ook lagere correlaties te vertonen. De mate van 
verwantschap tussen begrippen is dan ook het ijkpunt voor de sterkte van de 
te verwachten samenhang. Voor tests die een beroep doen op meerdere, on-
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derling afhankelijke, vaardigheden, is de samenhang tussen twee subtests in 
het algemeen sterker naarmate beide tests in grotere mate een beroep doen 
op dezelfde onderliggende vaardigheden. Hieronder worden de correlatiema-
trices van de subtests van de IDAA-mbo weergegeven (Tabel 18 t/m Tabel 
22). 

Voor het interpreteren van de correlaties voor de gehele normeringsteekproef 
(dus alle mbo-niveaus gezamenlijk) is het nuttig erop te wijzen dat verschillen 
in gemiddelden (en/of standaarddeviaties) tussen de vier mbo-niveaus door-
werken in de berekening van de correlatiecoëfficiënten en in sommige geval-
len ook een vertekening kunnen opleveren. Daarom is het wellicht raadzaam 
vooral de aandacht te richten op de correlatiematrices voor de verschillende 
mbo-niveaus afzonderlijk. 

Tabel 18: Correlatiematrix van de testscores voor de totale normeringsteekproef 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) IDAA-mbo-Q 1.00       

(2) Flitslezen Pseudowoorden .89 1.00      

(3) Flitstypen Woorden .90 .70 1.00     

(4) Flitstypen Pseudowoorden .93 .73 .77 1.00    

(5) Snelrekenen .51 .46 .45 .47 1.00   

(6) Woordkennis .31 .27 .35 .24 .26 1.00  

(7) Reactiesnelheid -.17 -.19 -.16 -.16 -.11 -.10 1.00 

NB. N = 1402-1422; Alle correlaties zijn significant (tweezijdig)  

Tabel 19: Correlatiematrix van de testscores van het mbo-niveau 1 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) IDAA-mbo-Q 1.00       

(2) Flitslezen Pseudowoorden .91 1.00      

(3) Flitstypen Woorden .95 .76 1.00     

(4) Flitstypen Pseudowoorden .96 .82 .87 1.00    

(5) Snelrekenen .57 .52 .51 .57 1.00   

(6) Woordkennis .54 .48 .57 .44 .37 1.00  

(7) Reactiesnelheid -.19 -.23 -.12 -.20 -.07 -.09 1.00 

NB. N = 95-97; Correlaties groter dan |.21| significant (tweezijdig) 
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Tabel 20: Correlatiematrix van de testscores van het mbo-niveau 2 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) IDAA-mbo-Q 1.00       

(2) Flitslezen Pseudowoorden .89 1.00      

(3) Flitstypen Woorden .91 .70 1.00     

(4) Flitstypen Pseudowoorden .93 .74 .78 1.00    

(5) Snelrekenen .41 .38 .38 .36 1.00   

(6) Woordkennis .13 .09 .20 .06 .22 1.00  

(7) Reactiesnelheid -.20 -.18 -.20 -.15 -.07 -.10 1.00 

NB. N = 404-416; Correlaties groter dan |.10| significant (tweezijdig) 
 

Tabel 21: Correlatiematrix van de testscores van het mbo-niveau 3 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) IDAA-mbo-Q 1.00       

(2) Flitslezen Pseudowoorden .88 1.00      

(3) Flitstypen Woorden .86 .67 1.00     

(4) Flitstypen Pseudowoorden .92 .69 .71 1.00    

(5) Snelrekenen .50 .45 .42 .46 1.00   

(6) Woordkennis .25 .20 .26 .22 .11 1.00  

(7) Reactiesnelheid -.10 -.12 -.05 -.09 -.11 -.07 1.00 

NB. N = 348-349; Correlaties groter dan |.11| significant (tweezijdig) 
 

Tabel 22: Correlatiematrix van de testscores van het mbo-niveau 4 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) IDAA-mbo-Q 1.00       

(2) Flitslezen Pseudowoorden .85 1.00      

(3) Flitstypen Woorden .85 .62 1.00     

(4) Flitstypen Pseudowoorden .91 .64 .69 1.00    

(5) Snelrekenen .43 .39 .36 .37 1.00   

(6) Woordkennis .20 .21 .25 .12 .14 1.00  

(7) Reactiesnelheid -.14 -.19 -.17 -.16 -.12 -.07 1.00 

NB. N = 551-561; Correlaties groter dan |.08| significant (tweezijdig) 
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Het onderscheid tussen de verschillende mbo-niveaus is ook aangebracht bij 
de volgende multigroep confirmatieve factoranalyse. Hierbij is zowel gebruik-
gemaakt van de covariantiematrices als van de vectoren van de gemiddelden 
van subtestscores van de IDAA-mbo. Een diagram van het model wordt hier-
onder weergegeven in Figuur 15 (voor een enkele groep). Het doel van deze 
analyse is het toetsen van de tweede-orde factorstructuur van de IDAA-mbo, 
gebaseerd op de scores van de flitstaken, die als eerste-orde factoren funge-
ren. 

Figuur 15: Multigroep factormodel 

R W Snr

1 1 1

FTPFT FLP

IDAA-
mbo-Q

 

FT = Flitstypen Woorden 
FTP = Flitstypen Pseudowoorden 
FLP = Flitslezen Pseudowoorden 

R = Reactiesnelheid 
W = Woordkennis 
Snr = Snelrekenen 

 

Bij deze analyse zijn de factorladingen van Reactiesnelheid, Woordkennis en 
Snelrekenen gefixeerd op de waarde 1 en de unieke varianties gefixeerd op de 
onverklaarde variantie van de testscores: (1 - rxx′)S2. Hiermee is in enige mate 
gecompenseerd voor het niet opnemen van het meetmodel van deze variabe-
len. De passing van het model is acceptabel ((Χ2 = 67.41, df = 24, p < 0.001; 
RMSEA = 0.07; CFI = .99; TLI = 0.96), maar een tweede model dat geschat 
werd om meetinvariantie te toetsen, leidde tot een significante verslechtering 
van de modelpassing (∆Χ2 = 91.17, df =12, p < 0.001). De passingsmaten van 
dit restrictieve model (gelijke factorladingen en intercepten voor de verschil-
lende mbo-niveaus) zijn (Χ2 =158.58, df = 36, p < 0.001; RMSEA = 0.098; CFI = 
.95; TLI = 0.92). De discrepantie door het opleggen van restricties kan gedeel-
telijk verklaard worden door de afwijkende parameters (factorlading en inter-
cept) van Flitslezen Pseudowoorden in de groep van het mbo-niveau 1. Voor 
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het schatten van structurele vergelijkingsmodellen is de steekproefomvang (N 
= 89) voor deze groep (mbo 1) echter relatief gering. Daar staat tegenover dat 
slechts een gering aantal parameters in deze analyse werden geschat. De vraag 
of de factorstructuur voor het mbo-niveau 1 afwijkend is, kan pas beantwoord 
worden indien meer data voor deze groep verzameld zijn.  

9.1.4 PSYCHOMETRISCHE KWALITEIT VAN DE ITEMS 
De kwaliteit van de items van de subtests werd op de volgende manieren on-
derzocht. In de eerste plaats werd vastgesteld dat de item-restcorrelaties vol-
doende hoog waren. In de tweede plaats werden de hoogte van de factorladin-
gen in de structurele vergelijkingsmodellen en de bijbehorende verklaarde va-
rianties geïnspecteerd. Ten slotte werden voor de flitstaken item-response-
modellen geschat met het programma Multilog. De item-karakteristieke cur-
ves en de moeilijkheids- en discriminatieparameters van deze IRT modellen 
werden geëvalueerd. Eveneens werden de test-informatiefuncties voor de 
modellen van de flitstaken onderzocht. Op basis van bovengenoemde analyses 
werd duidelijk dat alle items een sterke positieve samenhang vertoonden met 
de latente trek.  

CRITERIUMVALIDITEIT 
De IDAA-mbo wordt gebruikt om informatie over dyslexie en andere leerpro-
blemen te verschaffen. Onderzoek naar de criteriumvaliditeit van de IDAA-
mbo richt zich op de vraag in welke mate de testresultaten een diagnose kun-
nen voorspellen. Onderzoek naar de criteriumvaliditeit houdt dan in dat de 
voorspellende waarde van de test wordt getoetst aan de hand van een buiten 
het testgedrag liggend criterium, in dit geval informatie over een gestelde dia-
gnose met betrekking tot lees- en/of spellingproblemen of leerproblemen. 
Voorop staat dat - om als maatstaf voor de ijking te kunnen fungeren - de vali-
diteit en betrouwbaarheid van het gebruikte criterium zelf niet in het geding 
is. Voor een adequaat onderzoek naar de criteriumvaliditeit van de subtests 
van de IDAA-mbo betekent dit dat de validiteit van de diagnose zelf voldoende 
hoog moet zijn om de rol als ‘gouden standaard’ in het calibratieonderzoek 
waar te maken. Tijdens het normeringonderzoek is echter gebleken dat de 
deelnemende scholen slechts sporadisch over informatie beschikten over het 
al of niet hebben van een dyslexieverklaring van de studenten. Weliswaar 
werden in de vragenlijst van de IDAA-mbo vragen opgenomen over het heb-
ben van een diagnose dyslexie. Echter, analyse van de resultaten gaven aanlei-
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ding tot ernstige twijfel over de validiteit van deze door de studenten zelf ge-
rapporteerde diagnose. Dit betekent dat op basis van de huidige onderzoeks-
gegevens nog geen uitspraken zijn te doen over de criteriumvaliditeit van de 
IDAA-mbo.  
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10 PROFIELEN 

VASTSTELLEN VAN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TUSSEN SUBTESTS 
Om vast te stellen of voor een bepaalde student het verschil tussen twee test-
scores van twee verschillende subtests significant is, wordt gebruikgemaakt 
van de volgende toetsingsgrootheid: 

 

 

 

 

In de teller van Formule 1 staat het verschil tussen de standaardscores van 
test X en test Y van de betreffende student. Het standaardiseren van beide 
tests is noodzakelijk omdat de schalen van beide tests ongelijk zijn (tests ver-
schillen in gemiddelden en/of standaarddeviaties). In de noemer staat de 
standaardmeetfout van het verschil tussen twee gestandaardiseerde testsco-
res. Hierbij staan en   voor      de betrouwbaarheden van test X en Y. De 
standaardmeetfout  van het verschil tussen de testscore op test X en test Y (af-
komstig  van dezelfde persoon), wordt meestal gepresenteerd als:  
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waarbij 
X YES
−

staat voor de standaardmeetfout van het verschil tussen de 

testscore op test X en test Y. Invullen van de definitie van de standaardmeet-
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in Formule 2 geeft (indien beide variabelen gestandaardiseerd zijn):  
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Omdat de toetsingsgrootheid d normaal verdeeld is, geldt dat bij een signifi-
cantieniveau van .05 en tweezijdige toetsing een verschil tussen twee testsco-
res significant is, indien geldt dat  

 

          

          of 

 

Met andere woorden, indien de toetsingsgrootheid ligt binnen het interval -
1.96 en 1.96 is er geen sprake van een significant verschil: 

 

 

 

 

Indien we bovenstaande formule uitdrukken in ruwe testscores, betekent dit 
dat bij een significantieniveau van .05 een testscore X significant kleiner  is 
dan testscore Y, indien geldt: 

 

 

 

Een testscore X is significant groter dan testscore Y indien geldt: 
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Door a, b en c resp. te definiëren als: 

 

 

 
kunnen voor het vaststellen van een significant verschil de volgende ongelijk-
heden worden geformuleerd: 

 

 

 

Er is geen significant verschil tussen de testscore van X en Y indien geldt dat: 

 

 

De breedte van het interval om de waarde 0 van de toetsingsgrootheid d (in-
dien ZX = ZY) is dus gelijk aan twee maal de foutenmarge C . 

Stel  een student die onderwijs volgt op mbo-niveau 4 heeft een score van 10 
behaald op Flitstypen Pseudowoorden en heeft volgens de normtabel een 
schaalscore van 2 verkregen. Op de test Flitstypen Woorden heeft de student 
een score 35 behaald (schaalscore 5). Is deze student significant zwakker op 
de test Flitstypen Pseudowoorden in vergelijking met het verkregen testresul-
taat op Flitstypen Woorden? 

Invullen van de formule geeft de volgende resultaten voor de bovengrens: 

 

wat (na afronding) resulteert in:  
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= X

y

Sa
S

= − X

y

Sb x y
S = − −1.96 2X xx yy

Sc r r' '

× + +≥ 0.939 10 20.03 4.718x

+ +≥ a b cx y

≤ + −a b cx y

+ − < < + +ay b c a b cx y

≤ × + −
≤

0.939 10 20.03 4.718
25

x
x

≥ 34x



 106                                                                            Handleiding IDAA-mbo                                                                                           

LEESPROFIEL 
In Figuur 16 is aangeven voor mbo-niveau 4 voor welke testscore op Flitsty-
pen Pseudowoorden er een significant verschil bestaat met de score op Flits-
typen Woorden.  Op de horizontale as staat de testscore op Flitstypen Pseu-
dowoorden; op de verticale as wordt de testscore op Flitstypen Woorden 
weergegeven. Uitgaande van de score op Flitstypen Pseudowoorden betekent 
de bovenste dikke lijn de bovengrens en de onderste dikke lijn de ondergrens. 
Een score gelijk aan of hoger dan de bovenste lijn betekent een positief signifi-
cant verschil op de subtest Flitstypen Woorden. Omgekeerd betekent een sco-
re lager dan de onderste lijn (de ondergrens) een negatief verschil op Flitsty-
pen Woorden. In de grafiek is de score 10 op Flitstypen Pseudowoorden aan-
gegeven met een verticale lijn. Om een significant hogere score te halen moet 
volgens de bovenste lijn een score van 34 of hoger worden behaald op Flitsty-
pen Woorden. De student behaalde een score van 35 op Flitstypen Woorden 
en deze score is dus significant hoger dan de behaalde score op Flitstypen 
Pseudowoorden.
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Omgekeerd kan natuurlijk ook als vertrekpunt de verkregen score op Flitsty-
pen Woorden worden genomen, in dit geval 39. Een significant lagere score 
wordt volgens de onderste lijn verkregen indien 11 op minder wordt gehaald 
op Flitstypen Pseudowoorden. De student behaalde een score van 10, dus sig-
nificant lager. 
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Figuur 16: Verschillen tussen Flitslezen en Flitstypen Pseudowoorden 
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In de grafiek wordt middels een gestippelde lijn tussen de bovengrens en de 
ondergrens de waarden aangeven waarbij beide z-scores aan elkaar gelijk zijn. 
Deze lijn geeft dus aan dat de relatieve posities op beide variabelen precies ge-
lijk zijn. Indien een student bijvoorbeeld op beide tests een score heeft gekre-
gen die precies gelijk zijn aan de beide groepsgemiddelden (eveneens aange-
geven met gestippelde lijnen), dan ligt het snijpunt precies op de middelste 
lijn waar de z-scores aan elkaar gelijk zijn. 

De profielscores op Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden en de 
significantie hiervan worden door de software weergegeven. De grenswaar-
den worden ook in Tabel 23 weergegeven. In de eerste kolom worden de test-
scores op Flitstypen Pseudowoorden weergegeven. Vervolgens hoort bij elk 
mbo-niveau een ondergrens en een bovengrens voor Flitstypen Woorden. Een 
waarde lager of gelijk aan de ondergrens betekent dat de score op Flitstypen 
significant lager is. Omgekeerd betekent dat een score hoger of gelijk aan de 
bovengrens de score op Flitstypen Woorden significant hoger is.  

Tabel 24 kan gebruikt worden om uitgaande van een score op Flitstypen 
Woorden de onder- en bovengrenzen op Flitstypen Pseudowoorden op te 
zoeken. Het gebruik van deze tabel is gelijk aan die van Tabel 23.  Door afron-
dingsverschillen kunnen de resultaten tussen Tabel 23 en Tabel 24 enigszins 
uiteenlopen. 
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Tabel 23: Significante verschillen tussen scores op ‘Flitstypen Pseudowoorden’ en ‘Flitstypen woorden’ 

Flitstypen 

Pseudowoorden 

Flitstypen Woorden 

 mbo-niveau 1  mbo-niveau 2 
 

mbo-niveau 3  mbo-niveau 4 

S O B  S O B S O B  S O B 

1 2   3 17  1 10 22  1 17 27  1 16 26 

2 2   5 19  1 11 23  1 18 27  1 17 27 

3 3   6 21  1 12 25  1 19 28  1 18 28 

4 4   8 23  1 14 26  1 20 29  1 19 29 

5 4 10 24  1 15 27  1 21 30  1 20 29 

6 5 11 26  2 16 28  1 22 31  1 21 30 

7 5 13 28  3 17 30  1 22 32  1 22 31 

8 5 15 29  3 19 31  1 23 33  1 23 32 

9 5 16 31  4 20 32  2 24 33  1 24 33 

10 5 18 33  4 21 33  2 25 34  2 25 34 

11 6 20 34  5 23 35  3 26 35  3 26 35 

12 6 21 36  5 24 36  3 27 36  3 27 36 

13 6 23 38  5 25 37  4 28 37  4 28 37 

14 6 25 39  5 26 39  4 28 38  5 28 38 

15 7 27   6 28 40  5 29 39  5 29 39 

16 7 28   6 29   5 30 40  5 30 40 

17 7 30   6 30   5 31   6 31  

18 8 32   6 32   6 32   6 32  

19 8 33   7 33   6 33   6 33  

20 8 35   7 34   6 34   6 34  

21 9 37   8 35   7 35   7 35  

22 10 38   9 37   7 35   8 36  

23 10 40   9 38   8 36   9 37  

24 10    10 39   9 37   9 38  

25 10    10 40   9 38   10 39  

26 10        9 39   10 40  

27 10        10 40      

28 10               

29 10               

30 10               

NB. : S: schaalscore Flitstypen Pseudowoorden; O is ondergrens; B = bovengrens 
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Tabel 24: Significante verschillen tussen scores op ‘Flitstypen Woorden’ en ‘Flitstypen Pseudowoorden’ 

Flitstypen 
woorden 

Flitstypen Pseudowoorden 
 mbo-niveau 1  mbo-niveau 2 

 
mbo-niveau 3  mbo-niveau 4 

 O B  O B O B  O B 
1             
2   0          
3   1          
4   2          
5   2          
6   3          
7   3          
8   4          
9   5   0       
10   5   1       
11   6   2       
12   6   3       
13   7   4       
14   8   4       
15   8   5       
16  0 9   6      1 
17  1 9   7   1   2 
18  1 10   7   2   3 
19  2 11   8   3   4 
20  3 11   9   4   5 
21  3 12  0 10   5   6 
22  4 12  1 11   7   7 
23  4 13  2 11   8   8 
24  5 13  3 12   9   9 
25  5 14  3 13   10  0 10 
26  6 15  4 14  0 11  1 11 
27  7 15  5 14  2 12  2 12 
28  7 16  6 15  3 13  3 14 
29  8 16  7 16  4 15  5 15 
30  8 17  7 17  5 16  6 16 
31  9 18  8 18  6 17  7 17 
32  10 18  9 18  7 18  8 18 
33  10 19  10 19  8 19  9 19 
34  11 19  10 20  10 20  10 20 
35  11 20  11 21  11 22  11 21 
36  12 21  12 22  12 23  12 22 
37  13 21  13 22  13 24  13 23 
38  13 22  14 23  14 25  14 24 
39  14 22  14 24  15 26  15 25 
40  14 23  15 25  17 27  16 26 
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Om een beeld te geven van hoe vaak positieve of negatieve verschillen in de 
normeringsteekproef aangetroffen werden is Tabel 25 opgesteld. 

Tabel 25: Frequenties van verschillen tussen Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden per 
mbo-niveau 

Mbo-niveau 

Flitstypen Woorden minus Flitstypen Pseudowoorden 

Pseudo > Woorden Niet significant Woorden > Pseudo Totaal 

 

1 5 80 11 96 

2 40 335 39 414 

3 27 300 22 349 

4 42 476 38 556 

Totaal 114 1191 110 1415 
 

In Tabel 26 staan de relatieve frequenties vermeld. Hieruit blijkt dat positieve 
en negatieve profielscores voor Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudo-
woorden in beide gevallen ongeveer 8% bedraagt. 

Tabel 26: Relatieve frequenties van verschillen tussen Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudowoor-
den per mbo-niveau 

Mbo-niveau 

Flitstypen Woorden minus Flitstypen Pseudowoorden 

Pseudo > Woorden Niet significant Woorden > Pseudo Totaal 

 

1 .4 5.7 .8 6.8 

2 2.8 23.7 2.8 29.3 

3 1.9 21.2 1.6 24.7 

4 3.0 33.6 2.7 39.3 

Totaal 8.1 84.2 7.8 100.1 
 

DIFFERENTIËLE SCREENING 
Hoewel na een testsessie slechts de profielscores voor Flitstypen Woorden en 
Flitstypen Pseudowoorden worden weergegeven, kan met  Formule 3 de signi-
ficantie van het verschil tussen elk paar subtestscores worden uitgerekend. 
Om een indruk te geven hoe vaak een bepaald profiel voorkomt (zie Tabel 1 en 
Tabel 27), zijn de frequenties en de relatieve frequenties van de profielen uit-
gerekend voor de normeringsteekproef. De profielen zijn als volgt ingedeeld: 
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Tabel 27: Profielen 

Profiel omschrijving IDAA-mbo-Q Snelrekenen Woordkennis 

1 geen probleem ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

2 leesprobleem 1-3 ≥ 4 ≥ 4 

3 rekenprobleem ≥ 4 1-3 ≥ 4 

4 taalprobleem ≥ 4 ≥ 4 1-3 

5 lees- en rekenprobleem 1-3 1-3 ≥ 4 

6 lees- en taalprobleem 1-3 ≥ 4 1-3 

7 reken- en taalprobleem ≥ 4 1-3 1-3 

8 algemeen leerprobleem 1-3 1-3 1-3 
 

Bij de indeling in Tabel 28 is onderscheid gemaakt tussen significante en niet 
significante profielen (In Tabel 29 staan de percentages). Doordat vele scores 
dicht bij de grenzen van de schaalscores van de normtabellen zijn er relatief 
veel niet significante profielen. 
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Tabel 28: Profielen voor de normeringsteekproef 

  Profiel   

  1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Geen probleem 876 0 0 0 0 0 0 0 876 

2 Leesprobleem 0 71 0 0 0 0 0 0 71 

2.1 Leesprobleem; sig. rekenen, n.s. taal 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

2.2 Leesprobleem; sig. taal, n.s. rekenen 0 24 0 0 0 0 0 0 24 

2.3 Leesprobleem; n.s. rekenen, n.s. taal 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

3 Rekenprobleem 0 0 73 0 0 0 0 0 73 

3.1 Rekenprobleem; sig. lezen, n.s. taal 0 0 35 0 0 0 0 0 35 

3.2 Rekenprobleem; n.s. lezen, sig. taal 0 0 28 0 0 0 0 0 28 

3.3 Rekenprobleem; n.s. lezen, n.s. taal 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

4 Taalprobleem 0 0 0 117 0 0 0 0 117 

4.1 Taalprobleem; sig. rekenen, n.s. lezen 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

4.2 Taalprobleem; sig. , n.s. 0 0 0 14 0 0 0 0 14 

4.3 Taalprobleem; n.s. lezen, n.s. rekenen 0 0 0 7 0 0 0 0 7 

5 Lees- en rekenprobleem 0 0 0 0 50 0 0 0 50 

5.1 Leesprobleem sig. en rekenprobleem n.s. 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

5.2 Leesprobleem n.s. en rekenprobleem sig. 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

5.3 Leesprobleem n.s. en rekenprobleem n.s. 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

6 Lees- en taalprobleem 0 0 0 0 0 24 0 0 24 

6.1 Leesprobleem sig. en Taalprobleem n.s. 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

6.2 Leesprobleem n.s. en Taalprobleem sig. 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

6.3 Leesprobleem n.s. en Taalprobleem n.s. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

7 Reken- en taalprobleem 0 0 0 0 0 0 16 0 16 

7.1 Rekenprobleem sig. en Taalprobleem n.s. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

7.2 Rekenprobleem n.s. en Taalprobleem sig. 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

7.3 Rekenprobleem n.s. en Taalprobleem n.s. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 Algemeen leerprobleem 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

  876 106 143 142 62 30 22 29 1410 

n.s = niet significant, sig = significant 
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Tabel 29: Profielen op basis van de gewogen steekproef in percentages (t.o.v. totaal) 

  Profielen  

  1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Geen probleem 62.1        62.1 

2 Leesprobleem  5.0       5.0 

2.1 Leesprobleem; sig. rekenen, n.s. taal  .5       .5 

2.2 Leesprobleem; sig. taal, n.s. rekenen  1.7       1.7 

2.3 Leesprobleem; n.s. rekenen, n.s. taal  .3       .3 

3 Rekenprobleem   5.2      5.2 

3.1 Rekenprobleem; sig. lezen, n.s. taal   2.5      2.5 

3.2 Rekenprobleem; n.s. lezen, sig. taal   2.0      2.0 

3.3 Rekenprobleem; n.s. lezen, n.s. taal   .5      .5 

4 Taalprobleem    8.3     8.3 

4.1 Taalprobleem; sig. rekenen, n.s. lezen    .3     .3 

4.2 Taalprobleem; sig. , n.s.    1.0     1.0 

4.3 Taalprobleem; n.s. lezen, n.s. rekenen    .5     .5 

5 Lees- en rekenprobleem     3.5    3.5 

5.1 Leesprobleem sig. en rekenprobleem n.s.     .3    .3 

5.2 Leesprobleem n.s. en rekenprobleem sig.     .1    .1 

5.3 Leesprobleem n.s. en rekenprobleem n.s.     .4    .4 

6 Lees- en taalprobleem      1.7   1.7 

6.1 Leesprobleem sig. en Taalprobleem n.s.      .2   .2 

6.2 Leesprobleem n.s. en Taalprobleem sig.      .1   .1 

6.3 Leesprobleem n.s. en Taalprobleem n.s.      .1   .1 

7 Reken- en taalprobleem       1.1  1.1 

7.1 Rekenprobleem sig. en Taalprobleem n.s.       .1  .1 

7.2 Rekenprobleem n.s. en Taalprobleem sig.       .3  .3 

7.3 Rekenprobleem n.s. en Taalprobleem n.s.       .1  .1 

8 Algemeen leerprobleem        2.1 2.1 

  62.1 7.5 10.1 10.1 4.4 2.1 1.6 2.1 100 

n.s = niet significant, sig = significant 
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12 BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: NORMTABELLEN1 

Tabel 30: Normtabellen IDAA-mbo-Q 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Algemeen 

 1 ≤ 68 ≤ 134 ≤ 186 ≤ 202 ≤ 148 

2 69-79 135-163 187-207 203-218 149-186 

3 80-113 164-183 208-230 219-232 187-208 

4 114-144 184-205 231-247 233-246 209-231 

5 145-218 206-252 248-277 247-276 232-269 

6 219-264 253-284 278-301 277-303 270-297 

7 265-282 285-296 302-312 304-313 298-307 

8 283-300 297-307 313-321 314-321 308-317 

9 301-307 308-320 322-331 322-328 318-328 

10 >307 >320 >331 >328 >328 
 

Tabel 31: Normtabellen Flitslezen Pseudowoorden 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Algemeen 

 1 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 16 ≤ 17 ≤ 14 

2 11 14-16 17-19 18-20 15-17 

3 12-13 17 20 21 18-19 

4 14 18-19 21-22 22 20-21 

5 15-20 20-23 23-25 23-26 22-25 

6 21-26 24-26 26-27 27 26-27 

7 27 27 28 28 28 

8 28 28 29 29 29 

9 29 29 30 30 29 

10 30 30 30 30 30 
 

                                                             

1 In de normtabellen staat ook een kolom Algemeen. Hier wordt een normering gegeven over de gehele 
mbo-steekproef niet gedifferentieerd naar niveau 
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Tabel 32: Normtabellen Flitstypen Woorden 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Algemeen 

 1 ≤ 6 ≤ 17 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 20 

2 7-9 18-23 28-30 28-30 21-26 

3 10-14 24-25 31-32 31-32 27-29 

4 15-18 26-30 33-34 33-34 30-32 

5 19-30 31-34 35-36 35-37 33-36 

6 31-35 35-37 37-38 38 37-38 

7 36 38 39 39 39 

8 37 39 39 40 39 

9 38 40 40 40 40 

10 >38 40 40 40 40 
 

Tabel 33: Normtabellen Flitstypen Pseudowoorden 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Algemeen 

 1 ≤ 0 ≤ 5 ≤ 8 ≤ 9 ≤ 6 

2 1-2 6 9-10 10 7-8 

3 3 7-8 11-12 11-12 9-10 

4 4-5 9-10 13-14 13 11-12 

5 6-10 11-14 15-17 14-16 13-15 

6 11-14 15-18 18-20 17-20 16-19 

7 15-17 19-20 21-22 21 20-21 

8 18-20 21 23 22-23 22 

9 21 22-23 24-26 24-25 23-24 

10 >21 >23 >26 >25 >24 
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Tabel 34: Normtabellen Woordkennis 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Algemeen 

 1 ≤ 29 ≤ 31 ≤ 48 ≤ 48 ≤ 42 

2 30-37 32-44 49-51 49-52 43-49 

3 38-45 45-49 52-61 53-60 50-53 

4 46-48 50-54 62-72 61-71 54-67 

5 49-60 55-71 73-87 72-87 68-84 

6 61-72 72-86 88-91 88-92 85-90 

7 73-85 87-89 92-93 93 91-92 

8 86 90-91 94 94 93 

9 87-90 92-93 95-96 95-96 94-95 

10 >90 >93 >96 >96 >95 

 

Tabel 35: Normtabellen Snelrekenen 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Algemeen 

 1 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 7 ≤ 8 ≤ 7 

2 5 6-7 8-10 9-10 8 

3 6 8 11 11-12 9 

4 7-8 9 12-14 13-14 10-12 

5 9-10 10-14 15-19 15-18 13-17 

6 11-16 15-20 20-25 19-24 18-23 

7 16-17 21-22 26 25-26 24-25 

8 17-20 23-24 27 27 26-27 

9 21-25 25-26 28-29 28-29 28 

10 >25 >26 >29 >29 >28 
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BIJLAGE 2: NORMTABELLEN VOOR INTERPRETATIE 
BETROUWBAARHEIDSINTERVAL 
Let op: deze normtabellen slechts gebruiken bij de interpretatie van een be-
trouwbaarheidsinterval op basis van de standaardschattingsfout. 

Tabel 36: Normtabellen IDAA-mbo-Q  interpretatie betrouwbaarheidsinterval 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 1 ≤ 72 ≤ 139 ≤ 191 ≤ 208 

2 73- 83 140- 167 192- 211 209- 222 

3 84- 116 168- 186 212- 233 223- 235 

4 117- 146 187- 207 233- 248 236- 248 

5 147- 217 208- 251 249- 277 249- 276 

6 218- 262 252- 282 278- 299 277- 300 

7 263- 279 283- 293 300- 309 301- 310 

8 280- 297 294- 304 310- 318 311- 317 

9 298- 304 305- 316 319- 327 318- 323 

10 >304 >316 >327 >323 
 

Tabel 37: Normtabellen Flitslezen Pseudowoorden interpretatie betrouwbaarheidsinterval 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 1 ≤11 ≤15 ≤18 ≤19 

2 12 16- 17 19- 20 19- 21 

3 13- 14 18 21 22 

4 15 19- 20 22- 23 23 

5 16- 20 21- 23 23- 25 23- 26 

6 21- 25 24- 25 26- 26 26 

7 26 26 27 27 

8 27 27 28 28 

9 28 28 29 29 

10 >29 >28 >29 >29 
 



 122                                                                            Handleiding IDAA-mbo                                                                                           

  

Tabel 38: Normtabellen Flitstypen Woorden interpretatie betrouwbaarheidsinterval 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 1 ≤ 7 ≤ 18 ≤ 28 ≤ 28 

2 8- 10 19- 24 29- 31 29- 31 

3 11- 15 25- 26 32- 33 32- 33 

4 15- 18 27- 30 33- 34 33- 34 

5 19- 30 31- 34 35- 36 35- 37 

6 31- 35 35- 37 37- 38 38 

7 36 38 38 38 

8 37 38 38 39 

9 37 39 39 39 

10 >37 >39 >39 >39 
 
 

Tabel 39: Normtabellen Flitstypen Pseudowoorden interpretatie betrouwbaarheidsinterval 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 1 ≤ 1 ≤ 6 ≤ 9 ≤ 10 

2 2- 3 7 10- 11 11 

3 4 8- 9 12- 13 12- 13 

4 5- 5 10- 10 13- 14 14 

5 6- 10 11- 14 15- 17 14- 16 

6 11- 14 15- 18 18- 20 17- 20 

7 15- 16 18- 19 20- 21 20 

8 17- 19 20 22 21- 22 

9 20 21- 22 23- 25 23- 24 

10 >20 >22 >25 >24 
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BIJLAGE 3: TESTITEMS2 

Vragenlijst IDAA-mbo 
ZIE DE PAPIEREN UITGAVE 
 

                                                             

2 De testitems van Snelrekenen en de Woordkennistest zijn door de uitgever niet vrijgegeven. 
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Items van Flitslezen pseudowoorden 
ZIE DE PAPIEREN UITGAVE 

Items van de Flitstypen woorden 
ZIE DE PAPIEREN UITGAVE 

Items van de Flitstypen pseudowoorden 
ZIE DE PAPIEREN UITGAVE 
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Bijlage 4: Deelnemende scholen normeringsonderzoek 

 
– AOC Oost- Doetinchem 
– AOC Oost- Enschede 
– Clusius college- Hoorn 
– Helicon opleidingen- Nijmegen 
– Kellebeek college- AKA Bergen op Zoom - Bergen op Zoom 
– Kellebeek college- AKA Breda- Breda 
– Kellebeek college- hoofdlocatie- Roosendaal 
– Koning Willem I college- campus Vlijmenseweg - ’s-Hertogenbosch 
– Radius college- locatie ICT-Mediavormgeving- Breda 
– Regiocollege- Zaandam 
– RijnIjssel- locatie Thorbeckestraat- Arnhem 
– ROC Aventus- locatie Middelweg- Deventer 
– ROC A12- locatie Reehorsterweg- Ede 
– ROC Flevoland- locatie Almere Buiten- Almere 
– ROC Flevoland- locatie Vaartweg- Lelystad 
– ROC Gilde- locatie Kerkeveldlaan- Roermond 
– ROC ID college- locatie Groen van Prinsterersingel- Gouda 
– ROC ID college- locatie Jan Evertsenlaan- Katwijk 
– ROC ID college- locatie Essenlaan- Woerden 
– ROC Midden Nederland- locatie Vondellaan- Utrecht 
– ROC Midden Nederland-locatie Johan de Wittlaan- Woerden 
– ROC van Amsterdam- locatie Da Costastraat- Amsterdam 
– ROC van Amsterdam- locatie Naaldwijkstraat- Amsterdam 
– ROC van Twente- locatie Jan van Galenstraat- Enschede 
– ROC Zeeland- locatie Ravensteijnweg- Middelburg 
– ROC Zadkine- locatie Sikkelstraat- Rotterdam 
 

BIJLAGE 5: DEELNEMENDE OPLEIDINGEN NORMERINGSONDERZOEK 
Techniek 
– Autoschadehersteller, niveau 2 
– Autospuiter, niveau 2                                
– Autotechnicus, niveau 2  
– Autotechniek, niveau 4                             
– Bedrijfsautotechnicus, niveau 2    
– Bouwplaatsassistent, niveau 1 
– Eerste monteur Electro en Instrumentatie, niveau 3                           
– Laboratoriumtechniek, niveau 4 
– Metaalbewerker, niveau 2 
– Metselaar, niveau 2 
– Middenkader Engineering, niveau 4 
– Onderhoudsmonteur Electro en Instrumentatie, niveau 2 
– Onderhoudsmonteur Installatietechniek, niveau 2 
– Timmerkracht, niveau 2                 
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Economie 
– Administrateur, niveau 4 
– Administratief Medewerker, niveau 2 
– Bedrijfsadministrateur, niveau 4 
– Bedrijfsadministratief Medewerker, niveau 2 
– Beveiliger, niveau 2 
– Commercieel Medewerker Binnendienst/Administratie, niveau 3 
– Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen, niveau 4 
– Exportmedewerker, niveau 4 
– Medewerker Beheer ICT, niveau 3 
– Juridisch Medewerker, niveau 4 
– Leisure & Hospitality, niveau 4 
– Leisure & Hospitality Assistent, niveau 2 
– Manager handel, niveau 4 
– Ondernemer Detailhandel, niveau 3 en 4 
– Productiecoördinator, niveau 4 
– Servicemedewerker ICT, niveau 2 
– Sport en Bewegen, niveau 3 en 4 
– Verkoopspecialist, niveau 3 en 4 
– Verkoper, niveau 2 
 
Zorg en Welzijn 
– Allround Kapper, niveau 3 
– Art & Design (Mediavormgever Art & Design), niveau 4 
– Assistent Fotograaf, niveau 2 
– AV-productie (Medewerker Fotografie), niveau 2  
– Begeleider Kunst, Cultuur en Media, niveau 4 
– Brood- en banketbakker, niveau 1 en 2 
– Doktersassistent, niveau 4 
– Fotograaf, niveau 4 
– Gastheer/-vrouw, niveau 2 
– Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 
– Interieur Design (Interieuradviseur), niveau 4 
– Junior Kapper, niveau 2 
– Kok, niveau 2 
– Leisure & Hospitality, niveau 3 
– Medewerker Design, niveau 4 
– Medewerker Mode/Maatkleding, niveau 3 en 4 
– Mediavormgever, niveau 4 
– Onderwijsassistent, niveau 4 
– Pedagogisch werker, niveau 3 en 4 
– Schoonheidsspecialist, niveau 3 
– Sociaal Cultureel Werker, niveau 4 
– Sociaal Pedagogisch Werker, niveau 4 
– Tandartsassistent, niveau 4 
– Uitvoerend Medewerker Kleinvak Maatkleding, niveau 2 
– Uitvoerend Medewerker Naaizaal/Perszaal, niveau 2 
– Verpleegkunde, niveau 4 
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– Verzorgende, niveau 3 
– Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie, niveau 2 en 4 
– Zorghulp, niveau 2 
 
Groen 
– Activiteitenbegeleider Natuur&Welzijn, niveau 4 
– Bloem & Vormgeving, niveau 2 en 3 
– Dierenartsassistent (Paraveterinair), niveau 4 
– Dierhouderij, niveau 3 en 4 
– Dierverzorging, niveau 2,3 en 4 
– Manager/Bedrijfsleider Paardenhouderij, niveau 4 
– Medewerker Dier, niveau 2 
– Medewerker Groenvoorziening, niveau 2 
– Medewerker Hoveniersbedrijf, niveau 2 
– Middenkaderfunctionaris Natuur en Leefomgeving, niveau 4 
– Natuur en Techniek, niveau 2 
– Middenkaderfunctionaris Bedrijfsleven Open Teelt, niveau 4 
– Paardenhouderij, niveau 4 
– Senior Vormgever Leefomgeving, niveau 4 
– Technisch Medewerker Recreatie, niveau 2 
– Vakfunctionaris Open Teelt, niveau 2 en 3 
– Vakbekwaam Medewerker Hoveniersbedrijf, niveau 3 
– Vakbekwaam Medewerker Recreatiebedrijf, niveau 3 
– Vormgever Leefomgeving, niveau 3 
 
Aka 
– Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent, niveau 1 
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BIJLAGE 6: DEELNEMERSINSTRUCTIE 
 

Wat moet je doen? 
Volg de onderstaande aanwijzingen. Als je iets niet begrijpt, vraag het dan aan 
de testleider. Veel succes. 

– Start Muiswerk Online.  

– Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Start  

– Je ziet een scherm waar staat dat er een test voor je is klaargezet. Klik op 
Ga verder. 

– Je komt nu in het beginscherm. Klik op Testen.  

– Nu komt het uitlegscherm. Luister goed naar de uitleg.   

– Als je na het lezen van de uitleg Enter geeft, begint de test. 

– Sommige testonderdelen beginnen met een paar oefenopgaven. Die tellen 
nog niet mee. 

– Na het afronden van een taak wordt er automatisch een nieuwe taak 
klaargezet. Klik weer op de knop Testen om een nieuwe taak te starten. 

– Als je klaar bent met alle taken, dan geeft de computer dat aan. 
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