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De SVT Spelling en uw kind
Informatiebrochure voor ouders

Dagelijks bekijkt de leerkracht op de basisschool wat uw kind allemaal kan en wat het op school 
heeft geleerd. Dat gebeurt op allerlei manieren, zoals door het nakijken van opdrachten of het 
geven van beurten in de klas. Daarnaast heeft elke basisschool een leerlingvolgsysteem waar-
mee op systematische wijze de ontwikkeling van uw zoon of uw dochter wordt gevolgd.
Het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers bestaat uit een reeks van schoolvaardigheids-
toetsen (SVT’s) waarmee de basisschool haar leerlingen op het gebied van taal en rekenen kan 
volgen. In deze brochure gaan we nader in op een van deze gebieden, namelijk de spellingsvaar-
digheid. We leggen uit op welke wijze de spellingsvaardigheid van uw kind wordt getoetst door 
de SVT Spelling (Tom Braams & Teije de Vos, 2015) en hoe de toetsprestatie van uw kind in cijfers 
of letters wordt uitgedrukt.

Het leerlingvolgsysteem
Uw kind zal in de regel het hele jaar door op school opdrachten en toetsen maken. Zo wordt bekeken of uw 
kind de stof beheerst die in de les is behandeld. Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht dan zien of 
de stof goed door de leerling is begrepen. En wanneer dat niet zo is, kan hij of zij besluiten de stof nogmaals 
uit te leggen. Wanneer de toetsen die uw kind maakt, direct aansluiten op de gebruikte didactische methode, 
spreken we van ‘methodegebonden’ toetsen.
De opzet van een leerlingvolgsysteem is anders. Hierbij gaat het om zogenoemde ‘niet-methodegebonden’ 
toetsen. De bedoeling van deze toetsen is niet zozeer om te bekijken of de leerlingen een specifiek onderdeel 
van de lesstof beheersen, maar om de gehele lesstof te toetsen die gedurende (een deel van) het schooljaar 
aan de orde is geweest. Anders gezegd, het gaat erom de vaardigheid van de leerling in een bepaald leerdo-
mein te bepalen. Bij de SVT Spelling is dat de spellingsvaardigheid.
Om een onderscheid te kunnen maken tussen zwakke en sterke spellers, moet de toets zowel makkelijke 
opgaven bezitten die bijna iedere leerling kan maken, als moeilijke opgaven die alleen de sterkste spellers 
kunnen maken. Anders dan bij methodegebonden toetsen, is het daarom niet de verwachting (en zelfs niet 
de bedoeling) dat iedere leerling alle opgaven van de toets correct kan maken.
Een school zal de SVT Spelling een- of tweemaal per jaar afnemen. Vaker is ook niet nodig want bij de meeste 
leerlingen neemt de spellingsvaardigheid niet plotseling, maar geleidelijk toe. Het niveau dat de toets van 
een leerling vaststelt, zal meestal dus ook niet plotseling veranderen. Wanneer de school de SVT Spelling 
een- of tweemaal per jaar afneemt, krijgt de leerkracht het niveau van de leerling in beeld en kan hij of zij de 
ontwikkeling van uw kind in zijn of haar spellingsvaardigheid volgen. Het is uiteindelijk aan de school te 
bepalen hoe vaak de toets wordt afgenomen. En het is ook aan de school om het moment te bepalen waarop 
de toets wordt afgenomen.

Inhoud van de SVT Spelling
De SVT Spelling bepaalt bij leerlingen de spellingsvaardigheid zoals deze wordt aangeleerd in het Neder-
landse basisonderwijs. Daarbij gaat het niet om expliciete kennis van spellingsregels, maar om de vaardig-
heid van het correct kunnen schrijven van woorden.
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De spellingsvaardigheid wordt door de SVT Spelling op de klassieke wijze, met een dictee, getoetst. Dat wil 
zeggen dat de leerkracht een zin voorleest en vervolgens aan de leerling vraagt een specifiek woord uit de zin 
op te schrijven. Uiteraard hebben de toetsontwikkelaars in de dicteewoorden een weloverwogen keuze 
gemaakt. Zo komen in de toets alle belangrijke spellingsproblemen die in het onderwijs op de basisschool 
een rol spelen aan bod.
Zoals gezegd maakt de SVT Spelling onderdeel uit van een leerlingvolgsysteem en is daarom opgebouwd  
uit een reeks van deeltoetsen, zogenoemde ‘blokken’. Voor iedere groep wordt door twee deeltoetsen te 
combineren een dictee samengesteld. Uiteraard wordt dit dictee met het klimmen van de leerjaren steeds 
moeilijker.
Voor de bovenbouw is er naast een reeks van deeltoetsen voor het schrijven van woorden, een aparte reeks 
voor het schrijven van werkwoorden. Daarom onderscheiden we twee spellingstoetsen: de SVT Spelling 
Woorden voor groep 3 t/m 8 en de SVT Spelling Werkwoorden voor groep 6 t/m 8.

De interpretatie van de score
Om een uitspraak te kunnen doen over het niveau van een leerling, wordt zijn of haar prestatie op een toets 
vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit landelijk gemiddelde is bepaald aan de hand van afnames bij 
een representatieve groep leerlingen, de zogenoemde ‘normgroep’. 
Het aantal correct geschreven woorden op een toets noemen we de ‘ruwe score’. Om te kunnen inschatten of 
deze score moet worden opgevat als een ‘goede’ of een ‘slechte’ prestatie, vertalen we de ruwe score naar 
een normscore (we ‘normeren’ de toets). De normscore geeft weer waar de betreffende leerling staat in ver-
gelijking met het landelijk niveau. 
Er zijn verschillende manieren om de score uit te drukken. We bespreken de percentielscore met de bijbeho-
rende niveau-indelingen, de DLE-systematiek en de vaardigheidsscore.

Percentielscore en niveau-indelingen
Een veelgebruikte normscore is de percentielscore. Bij het gebruik van percentielen deelt men de leerlingen 
uit de normgroep in honderd verschillende groepjes in. In het eerste percentiel worden de leerlingen van het 
laagste groepje ingedeeld (het honderste deel van alle leerlingen uit de normgroep), in het tweede percentiel 
komt het groepje leerlingen dat net iets beter is dan de leerlingen in het eerste percentiel, enzovoorts. Vervol-
gens wordt elke mogelijke score op een toets verbonden met een percentielscore. Valt een ruwe score in het 
95e percentiel, dan betekent dit dat 94% van de normgroep lager heeft gescoord en 5% hoger. Door de score 
van een leerling op een toets te verbinden met het bijpassende percentiel, krijgt men een idee waar men die 
leerling qua niveau moet plaatsen. 
De schaal van de percentielen is een heel precieze schaal. In de praktijk is het meestal niet nodig zulke pre-
cieze scores te hanteren. Daarom wordt er in het basisonderwijs vaak gebruikgemaakt van niveaus. In feite 
zijn dit ‘ingedikte’ percentielscores.
In het basisonderwijs worden twee indelingen in niveaus gehanteerd: de indeling A-E-niveau en de indeling 
I-V-niveau.
De indeling A-E-niveau is eigenlijk een indeling in vier kwarten, waarbij het zwakste kwart in twee niveaus is 
ingedeeld: een D-niveau (15%) en een E-niveau (10%). Bij de indeling I-V-niveau zijn er vijf gelijke groepen. 
Beide indelingen worden in het onderwijs veel gebruikt, en het is aan de basisschool om te bepalen aan 
welke indeling ze de voorkeur geeft.
In Tabellen 1 en 2 vindt u de indelingen van de niveaus, met een leidraad voor hun interpretatie.

Tabel 1  Niveau A-E
Niveau % Omschrijving

A 25% De 25% hoogst scorende leerlingen

B 25% De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren

C 25% De 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren

D 15% De 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren

E 10% De 10% laagst scorende leerlingen
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Tabel 2  Niveau I-V
Niveau % Omschrijving

I 20% De 20% leerlingen die ver boven het gemiddelde scoren

II 20% De 20% leerlingen die boven het gemiddelde scoren

III 20% De 20% leerlingen die gemiddeld scoren

IV 20% De 20% leerlingen die onder het gemiddelde scoren

V 20% De 20% leerlingen die ver onder het gemiddelde scoren

De DLE-systematiek
Een andere manier om de normscore uit te drukken die in het Nederlandse basisonderwijs veel wordt 
gebruikt is de DLE-systematiek. Daarbij wordt de toetsprestatie van een leerling gerelateerd aan het aantal 
maanden dat de leerling onderwijs heeft genoten. Het uitgangspunt is dat elk schooljaar 10 onderwijsmaan-
den kent. Omdat we vanaf groep 3 tellen, beslaat de periode van het basisonderwijs in totaal 60 onderwijs-
maanden. Door te kijken in welke onderwijsmaand een leerling zit, kan zijn of haar didactische leeftijd (DL) 
worden bepaald.

Tabel 3  Didactische leeftijd (DL) in onderwijsmaanden
Maand Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Augustus/September 1 11 21 31 41 51

Oktober 2 12 22 32 42 52

November 3 13 23 33 43 53

December 4 14 24 34 44 54

Januari 5 15 25 35 45 55

Februari 6 16 26 36 46 56

Maart 7 17 27 37 47 57

April 8 18 28 38 48 58

Mei 9 19 29 39 49 59

Juni/Juli 10 20 30 40 50 60

Vervolgens bekijkt men in welke onderwijsmaand de toetsscore wordt verwacht (oftewel: wanneer de gemid-
delde leerling deze toetsscore haalt). Dit noemt men de DLE-score. Wanneer je deze DLE-score vergelijkt met 
de werkelijke didactische leeftijd (DL), kun je beoordelen of de leerling in zijn of haar ontwikkeling ‘op 
schema’ ligt, of dat er sprake is van een leerachterstand of -voorsprong. Bijvoorbeeld: Merel zit in groep 5 en 
het is juni. Merel heeft 30 maanden onderwijs genoten, dus haar DL is 30. Op een toets haalt Merel een score 
die kinderen in groep 5 gemiddeld halen in de maand maart. Merels DLE op deze toets is dan 27. Je kunt dan 
zeggen dat Merel een kleine leerachterstand (van 3 maanden) heeft. 
Hierbij is het in de eerste plaats wel van belang te beseffen dat de DLE-score moet worden gerelateerd aan de 
toets die is afgenomen. Wanneer een leerling bijvoorbeeld in februari groep 4 (DL = 16) Blok 1 & 2 van de SVT 
Spelling Woorden maakt, en daarop een score haalt die leidt tot een DLE-score van 22 (= oktober groep 5) 
mag niet geconcludeerd worden dat die leerling een spellingsvaardigheid heeft op het niveau van begin 
groep 5. De stof van begin groep 5 is immers niet getoetst. De genuanceerde en juiste conclusie luidt: de leer-
ling beheerst de spellingsstof van groep 4 op het niveau van een leerling van begin groep 5.
Een tweede valkuil die bij de interpretatie van de DLE-score moet worden vermeden, is dat wanneer een leer-
ling drie maanden onderwijsachterstand heeft (de DLE-score is drie punten lager dan de DL), daaruit geen 
conclusie kan worden getrokken over de wijze waarop de betreffende leerling zich zal ontwikkelen. De onder-
wijsachterstand geeft namelijk een indicatie van de achterstand ten opzichte van de gemiddelde basisonder-
wijsleerling, maar zegt niets over de wijze waarop de individuele leerling zich ontwikkelt. Wanneer we beslui-
ten de Merel uit het voorbeeld na drie maanden opnieuw te toetsen, hoeft haar DLE niet per se 27 + 3 = 30 te 
zijn. Haar leerachterstand kan immers groter zijn geworden, of juist helemaal zijn verdwenen, dat hangt van 
de individuele omstandigheden van Merel af.
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De vaardigheidsscore
Een derde manier om de ruwe score op een toets te normeren, is deze te vertalen naar een vaardigheids-
score. Bij een enkele toetsafname zegt de vaardigheidsscore weinig. Maar leg je verschillende toetsafnames 
van een leerling naast elkaar, dan kun je met behulp van de vaardigheidsscores heel precies de groei van de 
leerling in beeld brengen. De vaardigheidsscores van de deeltoetsen van de SVT Spelling staan namelijk op 
dezelfde schaal en zijn dus met elkaar te vergelijken. Overigens zijn de vaardigheidsscores op de SVT Spelling 
Woorden en de SVT Spelling Werkwoorden niet met elkaar te vergelijken. De auteurs van de SVT Spelling 
beschouwen het correct kunnen schrijven van woorden en het correct kunnen schrijven van werkwoorden 
als verschillende vaardigheden die daarom met verschillende toetsen worden getoetst.

Het individuele rapport
In het online Testcentrum van Boom kan na normering van de SVT Spelling Woorden of de SVT Spelling Werk-
woorden een individueel rapport van de leerling worden aangemaakt. Hierbij vindt u een voorbeeld van het 
individuele rapport van de (fictieve) leerling Albert Alberts. We lichten het individuele rapport aan de hand 
van dit voorbeeld toe.

INDIVIDUEEL

RAPPORT

Leerlinggegevens

Leerling Albert Alberts

Groep

Afnamedatum 06.04.2015

Subtoets Blok 3/4 woorden

Versie Versie A

Normeringsmaand April groep 5 (DL = 28)

Score 16

Percentiel 39

Niveau I-V IV

Niveau A-E C

DLE 25

Vaardigheidsscore 6,2

90% betrouwbaarheidsinterval 5,5 - 6,9

Percentiel

Niveau I-V

Niveau A-E

DLE

© 2015, Tom Braams en Teije de Vos, p/a Boom test uitgevers
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Opbouw van het rapport
Het individuele rapport is als volgt opgebouwd. In het kader ‘Leerlinggegevens’ bovenaan het rapport staan 
links de relevante leerlingkenmerken, te beginnen met de naam van de leerling (‘Leerling’) en de groep waar-
toe die leerling behoort (‘Groep’). De groepsnaam wordt voorafgegaan door het schooljaar waarin de toets is 
afgenomen.
Daaronder staat de datum waarop de toets is afgenomen (‘Afnamedatum’). Bij ‘Subtoets’ is aangegeven 
welke toetsblokken zijn afgenomen en of het hier de SVT Spelling Woorden of de SVT Spelling Werkwoorden 
betreft. 
Bij ‘Versie’ wordt aangegeven welke toetsversie is afgenomen: Versie A of Versie B.
De datum waarop de toets is afgenomen (‘Afnamedatum’) komt in de regel overeen met de normerings-
maand (‘Normeringsmaand’). In combinatie met de groep (‘Groep’) waartoe de leerling behoort leidt dit tot 
de didactische leeftijd (DL). Deze wordt tussen haakjes achter de normeringsmaand vermeld. In dit voorbeeld 
is de toets in de maand april in groep 5 afgenomen. In Tabel 3 kunnen we aflezen dat de DL dan 28 is. 
In de rechter kolom in het kader ‘Leerlinggegevens’ wordt allereerst de ruwe score vermeld (‘Score’): deze is 
gelijk aan het aantal goed geschreven woorden. Deze score wordt in het individuele rapport wel gerappor-
teerd, maar is voor de interpretatie niet leidend. Hiervoor maken we gebruik van de daaronder gerappor-
teerde normscores.

Het rapport van Albert Alberts
Albert Alberts zit in schooljaar 2014/2015 in groep 5a van de basisschool. Hij is op 6 april 2015 getoetst met 
de SVT Spelling Woorden en maakte Blok 3 & 4 van Versie A.
Albert zit niet op een eigen leerlijn en er zijn ook geen andere redenen om de normeringsmaand van de afna-
memaand te laten afwijken.
Albert spelde in totaal 16 woorden goed; hij heeft dus een ruwe score van 16.

Percentielscore en normaalverdeling
Wanneer we de ruwe score omzetten leidt dit tot een percentielscore van 39. Albert Alberts is dus een speller 
van iets onder het gemiddelde niveau. Dat blijkt ook uit de grafische normverdeling (de zogenoemde ‘nor-
maalverdeling’) waarin zijn ruwe score wordt weergegeven door middel van een verticale lijn in de verdeling. 
Deze bevindt zich aan de linkerkant van de verdeling, dus onder het gemiddelde dat precies in het midden 
van de verdeling is gelegen. Het grijze gebied is het middengebied van de scores. Leerlingen in dit gebied  
zijn noch uitzonderlijk goed, noch uitzonderlijk slecht. Een score die gelegen is in het witte gebied aan de  
linkerkant van de staart van de verdeling duidt op een zwakke leerling, een score in het witte gebied aan de 
rechterkant van de staart duidt op een sterke leerling.
Onder de normaalverdeling worden de normscores grafisch weergegeven. Het percentiel loopt van 0 tot 100 
en is grafisch onderverdeeld in tien gelijke gebieden. Het percentiel kan eveneens in niveaus worden uitge-
drukt. Albert Alberts score ligt in niveau IV en niveau C. Uit de grafische weergave is af te leiden dat hij met 
deze score dicht bij niveau III ligt. Wanneer hij enkele opgaven meer correct had gemaakt, zou hij vermoede-
lijk met zijn score in niveau III zijn gevallen. Dit relativeert de indeling in niveaus ook enigszins. De toetspres-
tatie van Albert Alberts (en van alle andere leerlingen) is immers een momentopname. De omstandigheden 
waaronder de toets wordt gemaakt spelen altijd een rol, waardoor een leerling een toets iets beter of iets 
slechter kan maken. En in een enkel geval zou een leerling dan ook op een ander niveau worden ingedeeld 
wanneer die factoren geen rol zouden hebben gespeeld. Daarom krijgt men ook het beste een beeld van het 
niveau van een leerling wanneer meerdere toetsuitslagen over de verschillende leerjaren beschikbaar zijn. 

DLE
Door naar het DLE te kijken, krijgen we een indruk van de leerachterstand van Albert Alberts. Hierbij kijken 
we naar de verhouding tussen DLE en DL. De DL verdeelt de grafiek in een lichtgrijs gebied en een donkergrijs 
gebied. Wanneer het DLE in het donkergrijze gebied zou hebben gelegen, zou Albert bovengemiddeld hebben 
gepresteerd en zouden we hebben gesproken van een leervoorsprong. Dit is echter niet het geval; het DLE ligt 
in het lichtgrijze gebied. Ten opzichte van de DL duidt dit op een leerachterstand. Het DLE geeft aan dat de 
ruwe score die Albert op Blok 3 & 4 van de SVT Spelling Woorden heeft behaald, overeenkomt met de score 
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die leerlingen gemiddeld in januari van groep 5 halen (DLE = 25). Albert Alberts heeft  dezelfde ruwe score 
echter niet in januari, maar in april van dat jaar gehaald (DL = 28). Dat wijst erop dat hij een achterstand van 
3 maanden heeft  in zijn ontwikkeling van de spellingsvaardigheid vergeleken met de gemiddelde leerling in 
het Nederlandse basisonderwijs. 

Vaardigheidsscore en 90%-betrouwbaarheidsinterval
Albert Alberts heeft  een vaardigheidsscore behaald van 6,2. Door dit getal af te zetten tegen zijn eerder 
behaalde vaardigheidsscores op de SVT Spelling Woorden kunnen we zijn voortgang op het gebied van de 
spellingsvaardigheid in beeld krijgen. Het 90%-betrouwbaarheidsinterval geeft  aan dat wanneer we de vaar-
digheidsscore van Albert Alberts zouden moeten schatten op basis van zijn toetsprestatie, zijn vaardigheids-
score in 90% van de gevallen in dit interval zou komen te vallen.

De SVT Spelling en het leerlingadministratiesysteem
Met de schoolvaardigheidstoetsen van Boom kan de ontwikkeling van een leerling in een bepaald leer-
domein worden gevolgd. De SVT Spelling is bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen op het 
gebied van de spellingsvaardigheid. In het Boom Testcentrum kunnen de toetsen worden genormeerd en 
gerapporteerd. Het Testcentrum is echter niet bedoeld om de toetsscores, die in de loop der jaren door een 
basisschool van haar leerlingen worden verzameld, te registreren. Evenmin is het Testcentrum bedoeld om 
de ontwikkeling van uw kind voor u als ouder inzichtelijk te maken. Daarvoor leent het leerlingadministratie-
systeem dat de basisschool in gebruik heeft  zich veel beter. In dit systeem worden ook allerlei andere gege-
vens van uw kind geregistreerd, zoals zijn of haar persoonlijke gegevens en ontwikkelingsperspectief (indien 
van toepassing). 
Elk leerlingadministratiesysteem geeft  de ontwikkeling van de leerling op een eigen wijze weer. Het ene sys-
teem doet dit (mede) op basis van vaardigheidsscores, het andere (mede) op basis van de DLE-systematiek. 
Meestal wordt daarbij een combinatie gemaakt met A-E-niveaus of I-V-niveaus.
Sommige leerlingadministratiesystemen hebben een eigen ouderportaal, waarin het voor u mogelijk is om 
de ontwikkeling van uw kind te volgen. Andere leerlingadministratiesystemen wisselen hun gegevens uit met 
ouderportalen die niet aan een specifiek leerlingadministratiesysteem zijn verbonden. Voor vragen hierover 
kunt u zich richten tot uw basisschool.

Leergroei grafisch in beeld brengen
In Figuur 1 wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de leergroei van een leerling grafisch in beeld 
kan worden gebracht. Dit is slechts een voorbeeld van de wijze waarop een leerling kan worden gevolgd. 
Zoals gezegd geeft  elk leerlingadministratiesysteem daaraan een eigen invulling. 
Het gaat om de fictieve leerling A die vanaf groep 3 tweemaal per jaar is getoetst met de SVT Spelling Woor-
den. Tot en met groep 6 zijn er gegevens verzameld. In de grafiek wordt steeds het verloop van de vaardig-
heidsscore gegeven in combinatie met een indeling in niveau A-E.

Figuur 1  Ontwikkeling van de spellingsvaardigheid van leerling A – SVT Spelling Woorden – A-E-niveau en vaardigheidsscore
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Aan de vaardigheidsscore zien we dat leerling A duidelijk is gegroeid in zijn spellingsvaardigheid: over de 
periode van januari groep 3 (DL = 7) tot en met eind groep 6 (DL = 40) wordt een duidelijke leergroei bereikt 
in termen van de vaardigheidsscore (van 3,6 naar 7,8). Om te bepalen in hoeverre deze groei beantwoordt 
aan de verwachting, betrekken we bij de interpretatie ook een normscore. In dit geval is gekozen voor de 
A-E-niveaus.
Uit de grafiek blijkt dat leerling A schommelt rond niveau C en B. Leerling A is dus een leerling die steeds rond 
het gemiddelde en het bovengemiddelde scoort.

De hoofdpunten samengevat

Omdat de school graag wil weten hoe het gaat met de spellingsvaardigheid van uw kind, neemt ze een of 
twee keer per jaar de Schoolvaardigheidtoets (SVT) Spelling af.

De SVT Spelling is een dictee waarbij de leerling een woord uit een voorgelezen zin moet opschrijven.
In groep 6, 7 en 8 komt daar nog een dictee met werkwoorden bij.
De resultaten worden vergeleken met landelijke normen, zodat de school weet of de spelling op niveau 
is en blijft .

In het ‘Individueel Rapport’ wordt het spellingsniveau op verschillende manieren weergegeven:

• percentiel: schaal van 0 tot 100, grafisch onderverdeeld in tien gelijke gebieden;

• niveau A-E: het niveau ingedeeld in vier groepen van 25%, waarvan de laagste is opgedeeld 
 in twee stukken (D = 15% en E = 10%);

• niveau I-V: het niveau ingedeeld in vijf groepen van 20% (I is het hoogste en V het laagste);

• DLE: een getal dat we kunnen vergelijken met de onderwijsmaand (DL) om te na te gaan of het niveau
 afwijkt;

• vaardigheidsscore: een getal dat we kunnen vergelijken met een eerder behaalde vaardigheidsscore,
 zodat we de ontwikkeling van de leerling kunnen zien.

De school houdt (een deel van) deze gegevens bij in haar leerlingadministratiesysteem, omdat ze precies 
wil zien hoe het door de jaren heen met de leerling gaat.
Veel scholen hebben een systeem gekozen waarin de ouders kunnen meekijken.


