
Volgen, analyseren en verdiepen
Met de toetsen van Boom kun je volgen, analyseren en verdiepen. Het Boom leerlingvolgsysteem (Boom LVS) 

laat je zien waar kinderen staan in hun ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen. Door ook de aanleg 

en leerpotentie, de motivatie of de leeraanpak van het kind te toetsen, kun je als school de verwachtingen 

die je hebt afzetten tegen de leeropbrengsten. Zo wordt duidelijk wat erin zit, en weet je wat je kunt doen 

om het aanbod verder aan te scherpen of andere accenten te leggen. 

Diagnostische analyses 
voor de kernvaardigheden
Eén van de hulpmiddelen die je kunt gebruiken om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de 

leerling is de diagnostische analyse. In het Boom testcentrum zijn voor verschillende toetsen van het Boom 

LVS en voor verdiepende toetsen zoals de TempoTest Automatiseren uitgebreide analysemogelijkheden 

beschikbaar. Hoe kun je die zinvol inzetten? Welke informatie kun je gebruiken in de klas? En hoe kun je 

rapporten maken op individueel niveau of voor een groep leerlingen? In dit whitepaper geven we een korte 

introductie. 

Opbrengstgericht 
werken voor 
taal & rekenen
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Haal meer uit 
je toetsgegevens
De toetsen van het Boom LVS zijn bedoeld voor het volgen van de ontwikkeling van een leerling. Als de 

ontwikkeling niet aan de verwachting voldoet, dan is vanzelfsprekend de vraag met welke aspecten van de 

getoetste vaardigheid de leerling moeite heeft. Maar vaak wil je ook na een niveaubepaling weten hoe je 

de groei van de leerling verder kunt ondersteunen. Je kunt daar dan in je onderwijs op inspelen. 

Het Boom LVS geeft je de mogelijkheid om voor de kernvaardigheden Begrijpend Lezen, Spelling en 

Rekenen-Wiskunde een gedetailleerde analyse van de toetsresultaten te maken. Deze diagnostische 

analyse levert een verfijnd beeld (op hoofd- en subcategorie) van waar de leerling goed scoort en waar hij 

nog moeite mee heeft.

INDIVIDUELE
ANALYSE

Leerlinggegevens

Leerling Joris van Vuuren

Groep De Berkenboom Groep 7

Afnamedatum 19.09.2017

Subtoets Groep 7

Normeringsmaand September groep 7 (DL = 41)

Score 28

Percentiel 78

Niveau I-V II

Niveau A-E A

DLE 55

Vaardigheidsscore 3,8

90%-betrouwbaarheidsinterval 2,9 - 4,7

Aantal goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie Uitleg Score

A) Inferentie Het begrijpen van impliciete betekenis (verwijzingen, het leggen van verbanden) en expliciete betekenis (letterlijke
betekenis, woordkennis).

16

B) Integratie Het herkennen van de tekstsoort, het samenvatten van de tekst en voorspellend lezen. 7

C) Structuur Opbouw en indeling van de tekst, het herkennen van alinea’s, het schematiseren van de tekst. 5

% goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie % van maximale score Score Max

A) Inferentie 16 19

B) Integratie 7 10

C) Structuur 5 6
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INDIVIDUELE
FOUTENANALYSE

Leerlinggegevens

Leerling Myrthe de Gooier

Groep

Afnamedatum 12.11.2015

Subtoets Blok 3/4 woorden

Versie Versie A

Normeringsmaand November groep 6 (DL = 33)

Score 12

Percentiel 10

Niveau I-V V

Niveau A-E E

DLE 21

Vaardigheidsscore 5,5

90% betrouwbaarheidsinterval 4,7 - 6,2

Leerlinggegevens

Leerling Myrthe de Gooier

Groep

Afnamedatum 12.11.2015

Subtoets Blok 1/2 werkwoorden

Versie Versie A

Normeringsmaand November groep 6 (DL = 33)

Score 20

Percentiel 19

Niveau I-V V

Niveau A-E D

DLE < 30

Vaardigheidsscore 3,9

90% betrouwbaarheidsinterval 3,2 - 4,6

Gedetailleerd overzicht fouten

Categorie Voorbeelden Fouten

1. Klankzuiver, spellingzuiver 3

lange klank geschreven als korte klank jar ipv jaar, vool ipv vol slap

regel verkeerd toegepast taard ipv taart, hij prate ipv praatte ongeschikd

niet categoriseerbaar geen specifieke fout herkend verrekkelijk

2. Twijfel over klankzuiverheid 4

bijna gelijkklinkende klank z of s zuur, suiker grieselig
ontsettend

bijna gelijkklinkende klank v of f voet, vaag, vlam, vlieg – fruit, fiets fissen

nk bank, plank, donker, drankje, winkel, koninklijk,
toegankelijk

wangkel

4. Medeklinkercluster of digraaf niet klankzuiver 4

zachte g-klank = ch pech, vechten, bocht, rechts, kaggel
geagte

~ei~ of ~ij~ trein, klein, paleis, bereiken, vijf, wijzer, verrijken onafschijdelijk

~au~ of ~auw~ saus, gauw, nauwelijks nouwelijks

7. Open en gesloten lettergrepen 8

open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e
(meervoud of werkwoord op -en, vormen op -e)

haken, delen, boten, muren, gele, gevrooren

open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e, geen
meervoud

bodem, hoger, peper, negen, hamer maajesteit

gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e -
meervoud of werkwoord op ~en, vormen op ~e, verkleinwoord
op ~etje

schrappen, tellen, klimmen, poppen verklapen

gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e
(geen meervoud)

binnen, nummer, effen, korrel, gemiddelde, verbitterd,
dwarrelen, babbelen, bibberen

moderig

gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e -
woorden op ~ig, ~ing, ~lijk

sappige, pittig, verschrikkelijk, vergissing ketinkje

aa-, oo- of uu-klank als laatste klank van het woord sla, stro, nu, vlo, ga, prima, auto, judo, radio, video,
zebra, villa, foto, paraplu

slaa
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Voorbeeld diagnostische individuele analyse op hoofdcategorieën Begrijpend Lezen
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INDIVIDUELE
ANALYSE

Leerlinggegevens

Leerling Suzan de Waard

Groep De Berkenboom Groep 7

Afnamedatum 19.09.2017

Subtoets Blok 5

Normeringsmaand September groep 7 (DL = 41)

Score 38

Percentiel 100

Niveau I-V I

Niveau A-E A

DLE > 60

Vaardigheidsscore 4,9

90%-betrouwbaarheidsinterval 4,4 - 5,4

Aantal goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie Uitleg Score

A) Getallen Getalbegrip, rekenen met getallen en schattend rekenen. 6

B) Verhoudingen Verhoudingen, breuken en procenten. 16

C) Meten en meetkunde Rekenen met lengte-, oppervlakte-, inhouds- en gewichtsmaten. 16

% goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie % van maximale score Score Max

A) Getallen 6 10

B) Verhoudingen 16 20

C) Meten en meetkunde 16 18
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Individuele analyse 
en groepsanalyse
In het Boom testcentrum kun je van de diagnose zowel een rapport maken van de individuele analyse als 

een rapport van de groepsanalyse. Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van de groepsanalyse voor een 

groep kinderen die je ingedeeld hebt in een verrijkingsgroep heel specifiek bekijken met welke onderdelen je 

in deze groep aan de slag wilt gaan.

open of gesloten lettergreep, in leenwoorden - kort en
klemtoon

koffie, massa, kassa, mammoet, tennis, programma,
accu, hobby, gymmen, amaryllis, portretten, modellen,
pakketten

kofie

open of gesloten lettergreep, in leenwoorden - lang en
klemtoon

tralie, olie, basis, poriën, super schaaduw

10. Verlengingsregels 1

/t/ met d hond (want: honden), ochtend (want: ochtenden),
gemiddeld (want: gemiddelde), stad (want: steden)

schilpat

11. Morfemen 6

stomme e in -en (znw) bloemen, mensen, bouten, kringen trompette

stomme e in ~te, de ruimte, breedte, horde, bende brete

stomme e in ~ig, ~ige de�ig, aardig, ernstig, geduldig pitteg

constante woorddelen met voorvoegsel; met achtervoegsel verrassing, verroeren, ontdekken, onnodig, raadsel,
fietsster, vergroeiing, eindeloos, waakzaam

schil*pat
brete
ver*assen

15. Werkwoordspelling tegenwoordige tijd 7

werkwoordspelling, t-tijd: -t loopt, klimt, ster�, klautert, probeert, drinkt, helpt,
wandelt, bedankt, reageert

gebeurd
leesd
vald

werkwoordspelling, t-tijd, d-werkwoord d word brand zendt

werkwoordspelling, t-tijd, d-werkwoord dt wordt, brandt kleet
schud

werkwoordspelling, woordenboekvorm lachen, groeien, verdwijnen, worden gelove

16. Werkwoordspelling verleden tijd 3

werkwoordspelling, v-tijd, regelmatig ~te, ~ten bijv. werkte, stopten, ontdekte werkten

werkwoordspelling, v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord ~dde, ~dden bijv. doodden beantwoorde

werkwoordspelling, v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord stond, hield, leed, verslond scholdt
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GROEPS-
ANALYSE

Groepsgegevens

Subtoets Blok 5

Normeringsmaand September groep 7 (DL = 41)

Aantal leerlingen 2

Leerlingoverzicht
Leerling Groep Afnamedatum DL Score Percentiel I-V A-E DLE Vaardigheidsscore

Joris van Vuuren De Berkenboom Groep 7 19.09.2017 41 34 99 I A > 60 4,6
Suzan de Waard De Berkenboom Groep 7 19.09.2017 41 38 100 I A > 60 4,9

Aantal goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie Uitleg Gem. score Max

A) Getallen Getalbegrip, rekenen met getallen en schattend rekenen. 7 10

B) Verhoudingen Verhoudingen, breuken en procenten. 15 20

C) Meten en meetkunde Rekenen met lengte-, oppervlakte-, inhouds- en gewichtsmaten. 15 18

% goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie % van maximale score Gem. score Max

A) Getallen 7 10

B) Verhoudingen 15 20

C) Meten en meetkunde 15 18
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GROEPS-
ANALYSE

Groepsgegevens

Subtoets Blok 5

Normeringsmaand September groep 7 (DL = 41)

Aantal leerlingen 2

Leerlingoverzicht
Leerling Groep Afnamedatum DL Score Percentiel I-V A-E DLE Vaardigheidsscore

Joris van Vuuren De Berkenboom Groep 7 19.09.2017 41 34 99 I A > 60 4,6
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Hoofdcategorie Uitleg Gem. score Max

A) Getallen Getalbegrip, rekenen met getallen en schattend rekenen. 7 10
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Voorbeeld diagnostische individuele analyse op hoofdcategorieën Rekenen-Wiskunde. De hoofdcategorie ‘Verbanden’ 
ontbreekt in dit voorbeeld maar wordt uiteraard wel getoetst.

Voorbeeld diagnostische individuele analyse op subcategorieën Spelling



Hoe voer je een diagnostische analyse 
uit in het Boom testcentrum?

De diagnostische analyse vindt online plaats in het Boom testcentrum. Als je de toets hebt nagekeken voer 

je de ruwe score van de leerling in in het Boom testcentrum (dit kan overigens ook meteen in ParnasSys of 

een ander leerlingadministratiesysteem dat aan het testcentrum gekoppeld is). Na het normeren van deze 

score kies je voor welke leerlingen je het toetsresultaat wilt analyseren. Hiervoor gebruik je de antwoorden 

die de leerling gegeven heeft. Na invoer van de gegeven antwoorden verschijnt er in het leerlingenoverzicht 

in het testcentrum een vinkje. Het individuele rapport kan dan opnieuw worden opgevraagd; naast de 

normscores is daar de diagnostische individuele analyse aan toegevoegd.
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S
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GROEPS-
ANALYSE

Groepsgegevens

Subtoets Blok 5

Normeringsmaand September groep 7 (DL = 41)

Aantal leerlingen 2

Leerlingoverzicht
Leerling Groep Afnamedatum DL Score Percentiel I-V A-E DLE Vaardigheidsscore

Joris van Vuuren De Berkenboom Groep 7 19.09.2017 41 34 99 I A > 60 4,6
Suzan de Waard De Berkenboom Groep 7 19.09.2017 41 38 100 I A > 60 4,9

Aantal goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie Uitleg Gem. score Max

A) Getallen Getalbegrip, rekenen met getallen en schattend rekenen. 7 10

B) Verhoudingen Verhoudingen, breuken en procenten. 15 20

C) Meten en meetkunde Rekenen met lengte-, oppervlakte-, inhouds- en gewichtsmaten. 15 18

% goed per hoofdcategorie

Hoofdcategorie % van maximale score Gem. score Max

A) Getallen 7 10

B) Verhoudingen 15 20

C) Meten en meetkunde 15 18
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Voorbeeld diagnostische groepsanalyse op hoofdcategorieën Rekenen-Wiskunde. De hoofdcategorie ‘Verbanden’ 
ontbreekt in dit voorbeeld maar wordt uiteraard wel getoetst.

Schema van de diagnostische analyse in het Boom testcentrum



adres Postbus 15970, 1001 NL  Amsterdam

telefoon  020 524 45 14

e-mailadres  afspraak@boomtestonderwijs.nl

Ontdek de kracht van een genormeerd leerlingvolgsysteem

Opbrengstgericht werken 
voor taal & rekenen
Het Boom LVS maakt het mogelijk jouw onderwijs helemaal aan te laten sluiten bij het ambitieniveau dat 

je vaststelt voor de leerlingen. De uitslag op de referentieniveaus 1F en 2F/1S vanaf groep 6 en de gerichte 

feedback uit de diagnostische analyses geven je houvast om met je leerlingen haalbare doelen te stellen 

en alvast vooruit te kijken naar het haalbare uitstroomniveau. 
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