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De SVT Begrijpend Lezen en
de diagnostische analyse
Teije de Vos en Johan Schokker
De Schoolvaardigheidstoetsen (SVT’s) zijn bedoeld om, onafhankelijk van de didactische onderwijsmethode die de school gebruikt, het niveau van een leerling door middel van een landelijke
norm vast te stellen. Door een leerling regelmatig te toetsen kan zijn voortgang worden
bepaald. Bij een eventuele stagnatie van die voortgang kan dan tijdig worden ingegrepen.
De SVT’s zijn voornamelijk bedoeld voor het volgen van de ontwikkeling van een leerling. Als de ontwikkeling
niet aan de verwachting beantwoordt, dan is het vanzelfsprekend de vraag met welke aspecten van de
getoetste vaardigheid de leerling moeite heeft. De leerkracht kan dan in de lessen daarop inspelen. Vanuit dit
oogpunt is het begrijpelijk dat in het onderwijs behoefte is aan een meer gedetailleerde analyse van de toetsresultaten, die niet beperkt blijft tot bepaling van het niveau. Om aan deze behoefte tegemoet te komen,
bieden drie SVT’s (de SVT Begrijpend Lezen, de SVT Spelling en de SVT Rekenen-Wiskunde) nu de mogelijkheid
om op basis van de gemaakte toets een diagnostische analyse uit te voeren. Deze diagnostische analyse
levert een meer verfijnd beeld op van de lacunes in de kennis van de leerling dan alleen op basis van de
genormeerde scores wordt verkregen.
We bespreken hier de diagnostische analyse van de SVT Begrijpend Lezen. Eerst leggen we uit hoe deze in de
praktijk online kan worden uitgevoerd. Vervolgens gaan we inhoudelijk in op de diagnostische analyse. We
bespreken voorbeelden van het rapport van de individuele analyse en van het rapport van de groepsanalyse.

Hoe gaat de diagnostische analyse in zijn werk?
De diagnostische analyse vindt online plaats in het testcentrum van Boom test uitgevers. Om een diagnostische analyse te kunnen uitvoeren moet altijd eerst de score van de leerling worden genormeerd. Na het normeren kan vervolgens worden geselecteerd van welke leerling men het toetsresultaat wil analyseren. Na
invoer van de gegeven antwoorden verschijnt er in het leerlingenoverzicht van 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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Figuur 1. Schema van de diagnostische analyse in het testcentrum
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De diagnostische analyse van de SVT Begrijpend Lezen is gebaseerd op het antwoordpatroon van de leerling.
Dus voor iedere leerling voor wie men een diagnostische analyse wil uitvoeren, moeten de gekozen alternatieven op de toets worden ingevoerd. Omdat de SVT Begrijpend Lezen een meerkeuzetoets is, kan dit relatief
snel worden gedaan. Dit heeft bovendien het voordeel dat op basis hiervan voor de leerling een vaardigheidsscore kan worden uitgerekend. Na het uitvoeren van de diagnostische analyse wordt ook deze vaardigheidsscore automatisch opgenomen in het individuele rapport.

Wat is begrijpend lezen?
Begrijpend lezen is de constructie van de betekenis van een tekst. Lezen is dus een actief proces, waarbij de
lezer door de interactie met de tekst wordt gedwongen na te denken over de tekst. Bij begrijpend lezen wordt
een beroep gedaan op een mix van vaardigheden.
Het belang van technisch lezen is duidelijk: wanneer een leerling niet in staat is om enigszins vlot een tekst te
lezen, zal het lezen al zoveel moeite kosten dat hij er nauwelijks aan toe zal komen zich een idee te vormen
over de betekenis ervan. Technisch lezen is dus een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen. In tegenstelling tot begrijpend lezen, kan het technisch lezen makkelijk getoetst worden. Indien een achterstand
wordt geconstateerd kan deze vaardigheid, wanneer er geen complicerende factoren als dyslexie in het
geding zijn, goed worden geoefend.
Bij een relatief abstracte vaardigheid als ‘wereldkennis’ is dit lastiger. Maar ook deze vaardigheid speelt een
belangrijke rol bij begrijpend lezen. Om een voorbeeld te geven: in een onderzoek naar leesstrategieën gaven
sommige leerlingen op de vraag of Neanderthalers vuursteen gebruikten om vuur te maken, een ontkennend
antwoord met de argumentatie dat vuur gemaakt wordt met lucifers of een aansteker.1 Om de tekst goed te
kunnen begrijpen schiet in dit geval de wereldkennis van de leerling te kort.
Wereldkennis hangt ook sterk samen met de woordenschat van een leerling. Zo kan men de juiste betekenis
van een woord als ‘vuursteen’ alleen kennen wanneer men dit woord ook in de context van de prehistorie
kan plaatsen.
Het werkgeheugen, ten slotte, is van belang voor het opslaan van de informatie die door het lezen van de
tekst wordt verkregen, en voor het weer oproepen van die informatie wanneer dat voor het construeren van
de betekenis van het vervolg van de tekst noodzakelijk is.
Hoewel dus verschillende factoren allemaal een rol spelen bij begrijpend lezen, worden deze meestal niet op
directe wijze in de SVT Begrijpend Lezen getoetst. Voor de meeste aspecten is dat voor een toets die met pen
en papier wordt afgenomen nu eenmaal onvermijdelijk, voor andere aspecten zoals technisch lezen en woordenschat zijn weer aparte toetsen beschikbaar.
De vragen in de SVT Begrijpend Lezen zijn gericht op het bepalen in hoeverre een leerling de betekenis van
een tekst heeft begrepen. Deze vragen kunnen we indelen in drie hoofdcategorieën: inferentie, integratie en
structuur.

Inferentie

Integratie

Structuur

Figuur 2. (Hoofd)categorieën van begrijpend lezen

1 Fons Moelands, Ineke Jongen, Frank van der Schoot en Bas Hemker (2007). ‘Balans over leesstrategieën in het primair onderwijs.
Uitkomsten van de eerste peiling in 2005’. PPON-reeks nr. 35, Stichting Cito, Arnhem.
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Inferentie van een tekst heeft betrekking op het begrijpen van expliciete en impliciete betekenis. Met expliciete betekenis wordt bijvoorbeeld de betekenis van een woord bedoeld. Een basisniveau van woordbetekenis is noodzakelijk om een tekst te kunnen lezen en dus te begrijpen. Uit een tekst kan echter ook de betekenis van een woord worden afgeleid, ook al is dat woord voor de lezer onbekend (impliciete betekenis). Een
absoluut onderscheid tussen expliciete betekenis en impliciete betekenis kan niet worden gemaakt. Wel is
een gradueel verschil te maken tussen enerzijds de letterlijke betekenis van een woord of een zinsdeel, het
aangeven van de woorden of de tekstdelen waarnaar verwijswoorden in een tekst verwijzen en het leggen
van meer impliciete verbanden in een tekst.
Integratie van een tekst heeft betrekking op meer abstracte vragen, zoals: Met welke bedoeling is de tekst
geschreven en wat is het beoogde publiek? Om wat voor soort tekst gaat het, een verhalende of een betogende tekst, en wat is de voornaamste conclusie die in de tekst wordt getrokken? Het samenvatten van de
tekst in zijn meest relevante inhoud wordt eveneens opgevat als integratie van een tekst.
Structuur van een tekst heeft vooral betrekking op de formele aspecten van een tekst: Wat is de opbouw van
een tekst? Kan de lezer de tekst indelen in alinea’s, een onderscheid maken tussen uitleg en voorbeelden, en
de volgorde van de gebeurtenissen ontleden?
De categorieën van inferentie, integratie en structuur van begrijpend lezen zijn in meer specifieke subcategorieën onderverdeeld. Zo worden bij de categorie ‘inferentie’ de subcategorieën onderscheiden van het letterlijk begrip, tekstverwijzing en tekstverband. In tabel 1 worden deze subcategorieën omschreven. Men dient
erop bedacht te zijn dat bij het concrete proces van het lezen al deze aspecten in elkaar grijpen. Zo legt een
goede lezer tijdens het lezen verbanden tussen de tekstdelen en probeert hij tegelijkertijd de tekst te structureren. Maar het is wel mogelijk om aan de hand van deze indeling na te gaan of een leerling eventueel opvallend veel moeite heeft met een bepaald soort vragen. Vervolgens kan daar, bij de instructie van het begrijpend lezen, meer de nadruk op worden gelegd.
Tabel 1. Subcategorieën van begrijpend lezen
Categorie & subcategorie

Uitleg

A Inferentie
Letterlijk begrip

Woordbetekenis.

Tekstverwijzing

Adequaat kunnen omgaan met verwijswoorden, verwijzingen naar (tussen)kopje en vorige alinea’s.

Tekstverband

Meningen, argumenten, ideeën en feitenkennis kunnen afleiden uit de tekst.

B Integratie
Conclusie en evaluatie

De hoofdgedachte afleiden of herkennen, samenvatten, register kunnen gebruiken,
een titel toekennen aan een tekst.

Kennis van tekstsoorten

Het verschil kunnen herkennen tussen een verhalende tekst, een betogende tekst en kunnen
afleiden voor wie een tekst is bedoeld.

Voorspellend lezen

Kunnen aangeven hoe de tekst wordt vervolgd.

C Structuur
Volgorde der gebeurtenissen

Volgorde der gebeurtenissen afleiden uit de tekst.

Schematiseren van de tekst

Tegenstellingen en overeenkomsten herkennen in de tekst.

Het herkennen van alinea’s

Alinea’s in de tekst herkennen.

De diagnostische individuele analyse
Als voorbeeld bespreken we een diagnostische individuele analyse zoals dat in het testcentrum kan worden
opgevraagd. Het betreft de analyse van (fictieve leerling) Kees de Jong, die van de SVT Begrijpend Lezen de
Groep 6-toets heeft gemaakt. Kees heeft 21 opgaven goed gemaakt en heeft dus een ruwe score van 21. Deze
ruwe score levert na normering een lage percentielscore op en een DLE < 26 (bij een DL van 39). Ook uit de
niveau-indelingen I-V en A-E is af te leiden dat het een leerling betreft die relatief zwak is in begrijpend lezen.

De diagnostische individuele analyse van de SVT Begrijpend Lezen kent twee onderdelen: een analyse naar
hoofdcategorie en een meer gedetailleerde analyse naar subcategorie. Elk onderdeel begint met een blok
‘Leerlinggegevens’ waarin naast de gegevens van de leerling, zoals naam en groep, de toetsgegevens staan,
zoals de afnamedatum, welke toets is afgenomen, de normeringsmaand, de (ruwe) score en de genormeerde
scores. In het tweede blok ‘Aantal goed per hoofdcategorie’ respectievelijk ‘Subcategorieën’ wordt een uitleg
gegeven over de hoofd- en subcategorieën. Bij de hoofdcategorieën wordt tevens de behaalde score vermeld; bij de subcategorieën de vraagnummers die op de betreffende subcategorie betrekking hebben.
Voor de interpretatie van de diagnostische individuele analyse gaat de aandacht vooral uit naar het derde
blok ‘% goed per hoofdcategorie’ respectievelijk ‘% goed per subcategorie’. Daarin vinden we voor elke
hoofd- en subcategorie de (behaalde) score en de maximale score. De verhouding tussen beide wordt in de
grafische balk in procenten uitgedrukt; bij 100% zijn alle vragen in de categorie goed gemaakt, bij 50%
slechts de helft, enzovoort.
In de regel zal een zwakke leerling op alle hoofdcategorieën zwak scoren; het zal niet vaak voorkomen dat
een leerling op een van de hoofdcategorieën de maximale score haalt, terwijl op de andere hoofdcategorieën
zwak tot zeer zwak wordt gepresteerd. De reden hiervoor is dat de beheersing van de onderscheiden categorieën in de vaardigheid van het begrijpend lezen sterk met elkaar samenhangen.
In het voorbeeld van Kees de Jong zien we dat hij in alle hoofdcategorieën veel fouten heeft gemaakt, maar
het zwakst presteert bij de vragen met betrekking tot de categorie B) ‘Integratie’. We krijgen een meer gedetailleerd beeld wanneer we de grafische weergave van de percentages goed per hoofdcategorie naast de grafische weergave van de percentages goed per subcategorie leggen. Overigens zien we dat de subcategorie
‘Voorspellend lezen’ niet grafisch wordt weergegeven. De reden hiervoor is dat er slechts één vraag in de
toets is opgenomen, die onder deze categorie valt. Het berekenen van een % goed is dan weinig zinvol.
Wanneer we kijken naar de subcategorieën zien we dat Kees het op de subcategorie ‘Schematiseren van de
tekst’ relatief goed heeft gedaan. Hij presteert met name slecht op de subcategorieën ‘Kennis van tekstsoorten’ en ‘Het herkennen van alinea’s’. Dit zijn aspecten van begrijpend lezen waarop geoefend kan worden en
waarop in de instructie aan Kees meer nadruk kan worden gelegd2.

De diagnostische groepsanalyse
Het is natuurlijk afhankelijk van de context waarin men de SVT’s afneemt, maar op de basisschool zal
meestal in groepjes of klassikaal gewerkt worden. Naast de diagnostische individuele analyse kan daarom
ook een diagnostische groepsanalyse worden opgevraagd. In het testcentrum kunnen de leerlingen voor de
groepsanalyse worden geselecteerd; men kan dus zelf bepalen over welke leerlingen men een groepsanalyse
wil opvragen. Voor deze leerlingen moet uiteraard wel een individuele analyse zijn gemaakt. Bovendien moet
dezelfde toets zijn gemaakt en moet deze met dezelfde normeringsmaand zijn genormeerd, omdat het rapport van de diagnostische analyse altijd aan het normeringsrapport wordt gekoppeld. Een diagnostische
groepsanalyse kan op dezelfde manier worden opgevraagd als een diagnostische individuele analyse. De
diagnostische groepsanalyse wordt dan automatisch aan het groepsrapport met de normscores toegevoegd.
De diagnostische groepsanalyse kent in feite dezelfde opbouw als de diagnostische individuele analyse. Het
enige verschil is dat de percentages goed per hoofdcategorie en per subcategorie zijn berekend op de gemiddelde scores van de leerlingen. Het beeld dat in de diagnostische groepsanalyse naar voren komt, is dus een
gemiddelde van de hele groep.
We geven opnieuw een voorbeeld van een rapportage. Ditmaal betreft het vijf (fictieve) leerlingen uit groep 5
die van de SVT Begrijpend Lezen de Groep 5-toets hebben gemaakt. Na normering van de toetsresultaten is
gebleken dat zij relatief zwak zijn in begrijpend lezen. Daarom zijn de antwoorden van deze leerlingen ingevoerd en is een diagnostische groepsanalyse aangemaakt.
Als gezegd, is de diagnostische groepsanalyse op nagenoeg dezelfde wijze opgebouwd als de diagnostische
individuele analyse. In plaats van de leerlinggegevens staan de groepsgegevens bovenaan en daaronder
2 Anders dan bij de SVT Rekenen-Wiskunde is het bij de SVT Begrijpend Lezen minder eenvoudig om de moeilijkheid van de foutief
beantwoorde opgaven bij de analyse te betrekken. De moeilijkheid van de opgaven van de SVT Begrijpend Lezen (uitgedrukt in de
p-waarden; zie Bijlage VI van de Handleiding) zijn minder gemakkelijk te interpreteren, omdat bij het toetsen van begrijpend lezen de
gokkans ook een rol speelt (het zijn meerkeuzevragen) en het – door de mix van vaardigheden waarop een beroep wordt gedaan –
niet altijd op het eerste gezicht duidelijk is waarom een opgave door leerlingen als moeilijk wordt ervaren.
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wordt er een leerlingoverzicht gegeven met de scores en de normscores van de leerling. Ook de interpretatie
van de groepsanalyse verloopt op dezelfde wijze als die van de individuele analyse.
In ons voorbeeld zien we dat het groepje zwakke leerlingen vooral veel fouten heeft gemaakt in de hoofdcategorie Inferentie. Uit het grafische overzicht ‘% goed per subcategorie’ blijken de leerlingen gemiddeld in
alle drie de subcategorieën veel fouten te maken, maar met name in de subcategorie ‘Tekstverwijzing’. Bij de
instructie aan deze groep zou dus meer het accent kunnen worden gelegd op het belang van verwijzingen in
het begrijpen van de tekst.

Tot slot
Het toekennen van een betekenis aan een tekst is een complexe taak: er wordt een beroep gedaan op verschillende vaardigheden. Deze vaardigheden zijn meestal niet direct te toetsen, maar worden wel indirect
getoetst met de SVT Begrijpend Lezen. Vanwege de complexiteit van het begrijpend lezen, is een diagnose
waar het precies misgaat met een leerling die zwak tot zeer zwak presteert op een leestoets niet gemakkelijk
te maken. De diagnostische module van de SVT Begrijpend Lezen geeft aanwijzingen met betrekking tot de
aspecten die voor de leerling bijzonder lastig zijn. Deze aspecten staan nooit op zichzelf, maar komen juist
allemaal samen in het begrijpend lezen. De diagnostische analyse – zowel op individueel als op groepsniveau
– biedt een richtlijn ten aanzien van de aspecten van het begrijpend lezen die bij de instructie van deze vaardigheid meer nadruk verdienen.
© 2016 Boom test onderwijs. Dit whitepaper is vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Voor
commercieel gebruik dient u contact op te nemen met Boom test onderwijs, info@boomtestonderwijs.nl
of (020) 524 45 14.
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Leerlinggegevens

Groepsgemiddelden

Leerling

Kees de Jong

Score

Groep

6A

Afnamedatum

24.05.2016

Subtoets

Groep 6

Normeringsmaand Mei groep 6 (DL = 39)

21

Subtoets

Percentiel

8

Normeringsmaand Juni groep 5 (DL = 30)

Niveau I-V

V

Niveau I-V

V

Niveau A-E

E

Niveau A-E

D

DLE

< 26

DLE

19

Vaardigheidsscore

1,3

T-score

40,8

Groep 5

Percentiel

90%-betrouwbaarheidsinterval 0,6 - 1,9

Tekstverband
B) Integratie
Conclusie en
evaluatie
Kennis van
tekstsoorten
Voorspellend
lezen
C) Structuur
Schematiseren
van de tekst
Het herkennen
van alinea’s

Leerlingoverzicht

Uitleg

Vragen

Woordbetekenis.
Adequaat kunnen omgaan met verwijswoorden, verwijzingen naar (tussen)kopje en
vorige alinea’s.
Meningen, argumenten, ideeën en feitenkennis kunnen afleiden uit de tekst.

8, 14, 33
5, 6, 9, 27

De hoofdgedachte afleiden of herkennen, samenvatten, register kunnen gebruiken, een
titel toekennen aan een tekst.
Het verschil kunnen herkennen tussen een verhalende tekst, een betogende tekst en
kunnen afleiden voor wie een tekst is bedoeld.
Kunnen aangeven hoe de tekst wordt vervolgd.

Leerling
Annette de Bruin
Mirre Hagendoorn
Michiel van der Kamp
Eva Schoonenbeek
Timo Top

Groep
Groep 5
Groep 5
Groep 5
Groep 5
Groep 5

2, 28
25
16, 35, 36, 37
23, 24

% goed per subcategorie
% van maximale score

Score Max
2

3

Tekstverwijzing

2

4

Tekstverband

9

14

B) Integratie
Conclusie en evaluatie

5

9

Kennis van tekstsoorten

0

2

C) Structuur
Schematiseren van de tekst

3

4

Het herkennen van alinea’s

0

2

% goed wordt alleen weergegeven wanneer in de toets meer dan één vraag van de betreﬀende (sub)categorie is opgenomen.
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DL
30
30
30
30
30

Score
12
15
13
7
12

Percentiel
18
42
25
3
18

I-V
V
III
IV
V
V

GROEPS-

4, 17, 18, 21, 22, 26, 34, 38, 39

Alinea’s in de tekst herkennen.
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Afnamedatum
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016

1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19,
20, 29, 30, 31, 32

Tegenstellingen en overeenkomsten herkennen in de tekst.

Categorie
A) Inferentie
Letterlijk begrip

18

Vaardigheidsscore 0,5

Subcategorieën
Categorie
A) Inferentie
Letterlijk begrip
Tekstverwijzing

12

Score
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A-E
D
C
D
E
D

DLE
19
27
21
< 15
19

Vaardigheidsscore
0,7
1,0
1,0
-0,2
0,2

Hoe goed kan een leerling
begrijpend lezen?
Met de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen
(SVT BL) kunt u het niveau van begrijpend lezen van
een leerling vaststellen. De opgaven van de toets zijn
meerkeuzevragen. De classificatie van de toets
weerspiegelt de vaardigheden en strategieën die
kinderen aan het eind van de basisschool moeten
beheersen om teksten goed te kunnen
begrijpen.

 Groep 4 tot en met 8
 Methode-onafhankelijk
 Voor individuele en
klassikale afname

Lees meer over de
Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen
op www.boomtestonderwijs.nl

6|6

