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De SVT Rekenen-Wiskunde 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 toets
resultaten, 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 Rekenen-Wiskunde. 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 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 diagnosti
sche analyse te kunnen uitvoeren moet altijd eerst de score van de leerling worden genormeerd. Na het nor
meren 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; aan dit rapport met de normscores is dan de
diagnostische individuele analyse 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 Rekenen-Wiskunde is gebaseerd op de somscores van de opgaven.
Dus voor iedere leerling voor wie men een diagnostische analyse wil uitvoeren, moeten de somscores
worden ingevoerd.
De SVT Rekenen-Wiskunde bestaat uit zes blokken, waarbij in elk blok de stof wordt getoetst die aansluit bij
het eindniveau van de betreffende groep. Men kan bij de normering van de SVT Rekenen-Wiskunde kiezen
tussen de normering van een blok of de normering van een combinatie van blokken. Daarom kan de diag
nostische analyse eventueel ook op twee blokken worden uitgevoerd. Het zal duidelijk zijn dat een diagnos
tische analyse over twee blokken een meer volledig beeld geeft van de sterke en zwakke plekken in het
rekenen van de leerling. Een nadeel is wel dat de leerling in dat geval twee blokken moet maken. Dit kan
met name voor de zwakkere rekenaars een extra belasting zijn.

Rekenen-Wiskunde: vier domeinen
Sinds de invoering van de referentieniveaus in het Nederlandse onderwijs is het referentieniveau RekenenWiskunde in vier domeinen onderverdeeld.
Tabel 1. Vier domeinen van rekenen-wiskunde
Domein

Uitleg

A Getallen

Getalbegrip, rekenen met getallen en schattend rekenen

B Verhoudingen

Verhouding, breuken en procenten

C Meten en meetkunde

Rekenen met lengte-, oppervlakte, inhouds- en gewichtsmaten

D Verbanden

Tabellen en grafieken lezen

In deze vier domeinen gaat het om fundamentele niveaus en streefniveaus die duidelijk van elkaar te onder
scheiden zijn. De vier domeinen van de referentieniveaus raken ook steeds meer ingeburgerd in het onder
wijs. Om deze redenen ligt het voor de hand ook deze indeling te hanteren voor de diagnostische analyse van
de SVT Rekenen-Wiskunde. Dit heeft wel als nadeel dat in de eerste blokken van de SVT Rekenen-Wiskunde, die
staan voor de rekenstof in de eerste groepen van het basisonderwijs, de opgaven vooral betrekking hebben
op het domein ‘Getallen’ en de overige domeinen niet of nauwelijks in de toets zijn gerepresenteerd. Dit is
onvermijdelijk omdat de overige domeinen een relatief meer complexe rekenvaardigheid vereisen, die pas in
de latere leerjaren van het rekenonderwijs op de basisschool aan bod komen. Evenals in de overige diagnos
tische analyses (de SVT Begrijpend Lezen en de SVT Spelling) wordt een onderscheid in de analyse gemaakt
tussen hoofdcategorieën en subcategorieën. Bij de eerste blokken zal de aandacht daarom vooral uitgaan
naar de analyse op het niveau van de subcategorieën.

De diagnostische individuele analyse
We zullen hier een diagnostische individuele analyse bespreken, zoals dat in het testcentrum kan worden
opgevraagd. Het betreft de analyse van (fictieve leerling) Kees de Jong, die van de SVT Rekenen-Wiskunde
Blokken 3 en 4 heeft gemaakt. Kees heeft een ruwe score van 44. Deze ruwe score levert na normering een
relatief lage percentielscore van 22 en een DLE van 32 (bij een DL van 39) op. Bij de niveau-indeling I-V scoort
hij op niveau IV en bij de niveau-indeling A-E op niveau D. Daaruit is af te leiden dat het een leerling betreft
die relatief zwak is in rekenen.
Zoals gezegd kent de diagnostische individuele analyse twee onderdelen: een analyse naar hoofdcategorie
en een meer gedetailleerde analyse naar subcategorie. Boven elk onderdeel staat een blok ‘Leerlinggege
vens’ 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 gege
ven over de hoofd- en subcategorieën. Bij de hoofdcategorieën wordt tevens de behaalde score vermeld.
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.
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INDIVIDUELE
ANALYSE

INDIVIDUELE
ANALYSE

Leerlinggegevens

Leerlinggegevens

Leerling

Kees de Jong

Score

44

Leerling

Kees de Jong

Score

44

Groep

6A

Percentiel

22

Groep

6A

Percentiel

22

Afnamedatum

24.05.2016

Niveau I-V

IV

Afnamedatum

24.05.2016

Niveau I-V

IV

Subtoets

Blok 3/4

Niveau A-E

D

Subtoets

Blok 3/4

Niveau A-E

D

DLE

32

Normeringsmaand Mei groep 6 (DL = 39)

DLE

32

Vaardigheidsscore

3,0

Vaardigheidsscore

3,0

Normeringsmaand Mei groep 6 (DL = 39)

90%-betrouwbaarheidsinterval 2,8 - 3,3

90%-betrouwbaarheidsinterval 2,8 - 3,3

Aantal goed per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
A) Getallen
B) Verhoudingen
C) Meten en meetkunde
D) Verbanden

Subcategorieën

Uitleg
Getalbegrip, rekenen met getallen en schattend rekenen
Verhoudingen, breuken en procenten
Rekenen met lengte-, oppervlakte-, inhoud- en gewichtsmaten
Tabellen en grafieken lezen

Score
15
4
17
8

% goed per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
A) Getallen

% van maximale score

Score Max
15 30

B) Verhoudingen
C) Meten en meetkunde
D) Verbanden

INDIVIDUELE

4

13

17

50

8

13

Categorie
A) Getallen
Optellen/a�rekken (redenerend) met kilometers
Vermenigvuldigen tot 1000
A�rekken (honderdtal, tiental, eenheid)
Waarderen cijferpositie (tot 10.000.000)
B) Verhoudingen
Breuken (redeneren) (met vereenvoudigen)
A�rekken breuken
C) Meten en meetkunde
Tijdrekenen
Lengtemaatrekenen (mm, cm, dm, m, km)
Gewichtrekenen (gram, kilogram)
Inhoudsmaatrekenen (dl, dl, l)
Oppervlakterekenen (redeneren)
Geld-/tijdrekenen
Geldrekenen/oppervlakterekenen (redeneren)
D) Verbanden
Grafiek lezen/optellen/a�rekken tot 1000
Grafiek lezen/berekening km per uur

% van maximale score

24
36
25
26, 27, 28, 38
29, 30
31
34
37
39
23
33

Score Max
4

5

6

12

A�rekken (honderdtal, tiental, eenheid)

2

4

Waarderen cijferpositie (tot 10.000.000)

3

9

0

4

4

9

B) Verhoudingen
Breuken (redeneren) (met
vereenvoudigen)
A�rekken breuken
C) Meten en meetkunde
Tijdrekenen
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20
21, 22
32
35

% goed per subcategorie
Categorie
A) Getallen
Optellen/a�rekken (redenerend) met
kilometers
Vermenigvuldigen tot 1000
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Vragen

Lengtemaatrekenen
(mm, cm,
dm, m, p/a Boom test uitgevers
© 2011,
Teije de Vos en Marisca
Milikowski,

3

3

3

20

In het voorbeeld van Kees de Jong zien we dat hij in alle hoofdcategorieën veel fouten heeft gemaakt, maar
het zwakst presteert in de vragen met betrekking tot de categorie B) ‘Verhoudingen’ en C) ‘Meten en meet
kunde’. In beide categorieën is ongeveer een derde van zijn antwoord op de vragen correct. We krijgen een
meer gedetailleerd beeld wanneer we naar de analyse op het niveau van de subcategorieën kijken. In dit deel
van de diagnostische individuele analyse zijn alle vragen van de Blokken 3 en 4 ingedeeld naar de verschil
lende subcategorieën.
Tabel 2. Subcategorieën van SVT Rekenen-Wiskunde Blok 3/4
Categorie

Vragen

A Getallen
Optellen/aftrekken (redenerend) met kilometers
Vermenigvuldigen tot 1000

20
21, 22

Aftrekken (honderdtal, tiental, eenheid)

32

Waarderen cijferpositie (tot 10.000.000)

35

B Verhoudingen
Breuken (redeneren) (met vereenvoudigen)

24

Aftrekken breuken

36

C Meten en meetkunde
Tijdrekenen
Lengtemaatrekenen (mm, cm, dm, m, km)
Gewichtrekenen (gram, kilogram)

25
26, 27, 28, 38
29, 30

Inhoudsmaatrekenen (cl, dl, l)

31

Oppervlakterekenen (redeneren)

34

Geld-/tijdrekenen

37

Geldrekenen/oppervlakterekenen (redeneren)

39

D Verbanden
Grafiek lezen/optellen/aftrekken tot 1000

23

Grafiek lezen/berekening km per uur

33

Vervolgens kunnen we de grafische weergave van het % goed per hoofdcategorie naast de grafische weer
gave van het % goed per subcategorie leggen. Daaruit blijkt dat Kees in de hoofdcategorie B) ‘Verhoudingen’
op beide subcategorieën slecht presteert. In de hoofdcategorie C) ‘Meten en meetkunde’ vallen vooral de
lage percentages in ‘Lengtemaatrekenen (mm, cm, dm, m, km)’, ‘Geld-/tijdrekenen’ en ‘Geldrekenen/opper
vlakterekenen (redeneren)’ op.
Om goed te begrijpen waar bij Kees precies de problemen optreden, is het uiteraard verstandig om de betref
fende opgaven met zijn foutieve antwoorden te analyseren. In de analyse kan men de moeilijkheid van de
opgaven betrekken. Het is uiteraard problematischer wanneer Kees relatief makkelijk te maken opgaven niet
kan maken dan wanneer hij relatief moeilijk te maken opgaven niet kan maken. Men kan hierin een inzicht
krijgen door naar de p-waarden te kijken, die in de tabellen van Bijlage VI van de handleiding van de SVT
Rekenen-Wiskunde1 staan (hoe hoger de p-waarde, des te makkelijker de opgave). De diagnostische individu
ele analyse is vooral bedoeld als handvat, waarmee rekenproblemen van een leerling kunnen worden opge
spoord.

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. Daarom kan naast de diagnostische individuele analyse
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.

1 Zie ‘Handleiding Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde’, Teije de Vos en Marisca Milikowski, Boom test uitgevers, 2011.
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GROEPSANALYSE

GROEPSANALYSE
Groepsgegevens

Groepsgegevens
Subtoets

Blok 3/4

Subtoets

Aantal leerlingen 5

Groep
6A
6A
6A
6A
6A

Afnamedatum
24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016

DL
39
39
39
39
39

Score
25
33
17
39
43

Percentiel
4
10
1
16
21

I-V
V
V
V
V
IV

A-E
E
D
E
D
D

DLE
< 26
28
< 26
31
32

Leerling
Boulayin Abou
Ineke van Dam
Kees de Jong
Peter van der Ploeg
Linda Zundert

Vaardigheidsscore
2,6
2,8
2,4
2,9
3,0

Uitleg
Getalbegrip, rekenen met getallen en schattend rekenen
Verhoudingen, breuken en procenten
Rekenen met lengte-, oppervlakte-, inhoud- en gewichtsmaten
Tabellen en grafieken lezen

Gem. score Max
11 30
5 13
12 50
4 13

% goed per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
A) Getallen

Groep
6A
6A
6A
6A
6A

Afnamedatum
24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016

% van maximale score

Gem. score Max
11 30

B) Verhoudingen
C) Meten en meetkunde
D) Verbanden

GROEPS-

5

13

12

50

4

13

Categorie
A) Getallen
Optellen/a�rekken (redenerend) met kilometers
Vermenigvuldigen tot 1000
A�rekken (honderdtal, tiental, eenheid)
Waarderen cijferpositie (tot 10.000.000)
B) Verhoudingen
Breuken (redeneren) (met vereenvoudigen)
A�rekken breuken
C) Meten en meetkunde
Tijdrekenen
Lengtemaatrekenen (mm, cm, dm, m, km)
Gewichtrekenen (gram, kilogram)
Inhoudsmaatrekenen (dl, dl, l)
Oppervlakterekenen (redeneren)
Geld-/tijdrekenen
Geldrekenen/oppervlakterekenen (redeneren)
D) Verbanden
Grafiek lezen/optellen/a�rekken tot 1000
Grafiek lezen/berekening km per uur

% van maximale score

A�rekken (honderdtal, tiental,
eenheid)
Waarderen cijferpositie (tot
10.000.000)
B) Verhoudingen
Breuken (redeneren) (met
vereenvoudigen)
A�rekken breuken
C) Meten en meetkunde
Tijdrekenen
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Score
25
33
17
39
43

Percentiel
4
10
1
16
21

I-V
V
V
V
V
IV

A-E
E
D
E
D
D

DLE
< 26
28
< 26
31
32

Vaardigheidsscore
2,6
2,8
2,4
2,9
3,0

Gem. score
2
6
1
2
3
2
1
5
2
1
2
1
0
2
2

% goed per subcategorie
Categorie
A) Getallen
Optellen/a�rekken (redenerend)
met kilometers
Vermenigvuldigen tot 1000
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DL
39
39
39
39
39

Subcategorieën

Aantal goed per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
A) Getallen
B) Verhoudingen
C) Meten en meetkunde
D) Verbanden

Aantal leerlingen 5

Leerlingoverzicht

Leerlingoverzicht
Leerling
Boulayin Abou
Ineke van Dam
Kees de Jong
Peter van der Ploeg
Linda Zundert

Blok 3/4

Normeringsmaand Mei groep 6 (DL = 39)

Normeringsmaand Mei groep 6 (DL = 39)
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Gem. score Max
2

5

6

12

1

4

2

9

3

4

2

9

1

3

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. Dus men behoeft slechts de leerlingen te selecteren en een groepsanalyse op te vragen. Het rapport
van de diagnostische analyse wordt dan automatisch aan het rapport 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 gemid
delde 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
6A die van de SVT Rekenen-Wiskunde Blokken 3 en 4 hebben gemaakt. Na normering van de toetsresultaten
is gebleken dat zij relatief zwak zijn in rekenen. Daarom zijn de somscores van deze leerlingen ingevoerd en is
een diagnostische groepsanalyse aangemaakt.
Als gezegd, kent de diagnostische groepsanalyse in feite dezelfde opbouw als de diagnostische individuele
analyse. In plaats van de leerlinggegevens staan de groepsgegevens bovenaan en daaronder wordt er een
leerlingoverzicht gegeven met de scores en de normscores van de leerlingen. Ook de interpretatie van de
groepsanalyse verloopt op dezelfde wijze als die van de individuele analyse.
In ons voorbeeld zien we in het groepsrapport van de geselecteerde leerlingen dat zij een gemiddelde ruwe
score van 31 behaalden en een gemiddelde percentielscore van 9. Het betreft dus inderdaad zwakke leerlin
gen, die bij de niveau-indeling A-E een D- of een E-niveau scoren. Uit de diagnostische groepsanalyse blijken
de leerlingen op alle hoofdcategorieën relatief veel fouten te maken en er is geen hoofdcategorie die opval
lend afwijkt. Voor de interpretatie zullen we dus vooral naar de subcategorieën moeten kijken. Uit het grafi
sche overzicht blijkt dat er in een aantal subcategorieën opvallend veel fouten worden gemaakt. In de hoofd
categorie ‘Getallen’ vallen met name ‘Aftrekken (honderdtal, tiental, eenheid)’ en ‘Waarderen cijferpositie
(tot 10.000.000)’ op. Bij de hoofdcategorie ‘Verhoudingen’ scoort de subcategorie ‘Aftrekken breuken’ laag en
bij de hoofdcategorie ‘Meten en meetkunde’ worden relatief weinig vragen goed gemaakt in de subcatego
rieën die betrekking hebben tot het rekenen met geld. Op deze wijze kan op basis van de groepsanalyse een
keuze worden gemaakt van onderwerpen waar men met de zwakke rekenaars aan wil werken.

Tot slot
Een leerkracht, intern begeleider of remedial teacher kan met name bij zwakke rekenaars behoefte hebben
aan een meer gedetailleerde analyse van het toetsresultaat dan de normscores kunnen bieden. De diagnosti
sche module in het testcentrum biedt deze mogelijkheid. Door de somscores van de leerlingen in te voeren
kan zowel op individueel als op groepsniveau een overzicht worden verkregen van de zwakke plekken in de
rekenvaardigheid. Het rapport van de diagnostische analyse kan worden gebruikt als hulpmiddel voor het
opstellen van een individueel handelingsplan of groepsplan waarbij men de onderwerpen vaststelt die men
wil behandelen. Uiteraard kan daaraan ook een doel in leerwinst, uitgedrukt in DLE of vaardigheidsscore,
verbonden worden. De diagnostische analyse staat uiteraard niet op zichzelf. Voor een goede interpretatie
ervan is het raadzaam ook te kijken naar de foutieve antwoorden en naar het moment waarop de verschil
lende categorieën in de door de school gebruikte rekenmethode worden behandeld.
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SVT Rekenen-Wiskunde: een weinig talige rekentoets
om het rekenniveau van uw leerlingen te bepalen
Met de Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde
(SVT RW) stelt u het rekenniveau vast van leerlingen
in het basisonderwijs. De toets bestaat voornamelijk
uit pure rekensommen en is zo weinig mogelijk talig.
De rekensommen worden vaak in rijtjes aangeboden,
het zijn geen meerkeuzeopgaven.

 Groep 3 tot en met 8
 Methode-onafhankelijk
 Voor individuele en
klassikale afname

Lees meer over de
Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde
op www.boomtestonderwijs.nl
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