
Je verdient een betere toets

Het Boom leerlingvolgsysteem 
is verkrijgbaar in twee vormen

1960,-*
5,75*

1585,-*
4,75*

*Prijzen zijn geldig in schooljaar 2019-2020

Het Boom LVS is een uitgave van Boom test onderwijs www.boomlvs.nl



• weten welk pre-/schooladvies ik mijn leerlingen kan geven  Tussentest |  groep 6
• weten hoe gemotiveerd mijn leerlingen zijn en hoeveel zelf- 
 vertrouwen en doorzettingsvermogen ze hebben.  LeerMotivatieTest (LMT) | groep 6, 7, 8

• weten welk schooladvies ik mijn leerlingen kan geven  Drempeltest, NIO | groep 7, 8
• weten in welke mate mijn leerlingen gebruikmaken van  
 leerstrategieën 

 Nederlandse Vragenlijst voor Effectieve Leerstrategieën 
 (NVEL) | groep 7, 8 (vanaf 2020/2021)

• een inschatting van de woordkennis  KleurenSchat |  groep 1, 2

• een indicatie van het denk- en begripsniveau  Begintest |  groep 1, 2

Goedgekeurd door de Expertgroep  
Toetsen PO en de COTAN

Afnametijd per vaardigheid: binnen één lesuur

Methode-onafhankelijk

Kindvriendelijke opgaven
✓ Weinig talige sommen  Bij Rekenen-Wiskunde 
✓ Korte en compacte teksten  Bij Begrijpend Lezen
✓ Woorden- en werkwoordendictees  Bij Spelling

Diagnostische analyse
✓ Handelingsgerichte rapportage
✓ Analyse op hoofd- en subcategorieën  Bij Rekenen-Wiskunde, Begrijpend Lezen en Spelling
✓ Accuratessescore  Bij Hoofdrekenen en Technisch Lezen

Afnamemogelijkheden
✓ Op elk gewenst moment in het jaar af te nemen  Door de brede normering zijn er veel mogelijkheden om  

 door- en terug en dus op niveau te toetsen 
✓ Op papier  Afname op papier. Digitaal scoren, normeren en analyseren.  
✓ Digitaal  In ontwikkeling. Meld je aan voor de pilot!
✓ Adaptief toetsen 

Rapportageniveau
✓ Leerling
✓ Groep

✓ School  Via leerlingadministratiesysteem;  
  (automatisch gekoppeld aan Boom Testcentrum)

✓ Bovenschools  Via leerlingadministratiesysteem  
  (automatisch gekoppeld aan Boom Testcentrum)

Inhoud rapportages
✓ Referentieniveau  Bij Rekenen-Wiskunde, Begrijpend Lezen en Spelling vanaf groep 6
✓ Vaardigheidsscore
✓ DLE
✓ Niveauscore I-V, A-E
✓ Percentiel
✓ AVI  Bij Technisch Lezen
✓ Groeigrafieken op vaardigheidsscore én DLE

Materiaal voor slechtzienden  Op aanvraag

Keuzevrijheid aan te schaffen vaardigheden  Keuze voor abonnement Kern of Compleet, of losse toetsen

• de spellingvaardigheid onderzoeken  PI-dictee, Boom LVS Spelling | groep 3 tot en met 8

• leerlingen screenen op taal- en of leesstoornissen  Continu Benoemen & Woorden Lezen (CB&WL) | van 5 tot en  
 met 16 jaar  

• tijdig rekenzwakke leerlingen signaleren en diagnosticeren  TempoTest Automatiseren (TTA) | groep 3 tot en met 8

• snel en efficiënt leerlingen met een verhoogd risico op  
 dyscalculie opsporen  Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) | groep 6, 7, 8

Checklist | Wat wil je weten?
VERWACHTEN

TE GEBRUIKEN INSTRUMENTIK WIL

VOLGEN
TOELICHTINGKENMERKEN

VERDIEPEN
TE GEBRUIKEN INSTRUMENTIK WIL

Het Boom leerlingvolgsysteem – volg je leerlingen van groep 3 tot en met 8 op taal en rekenen

www.boomtestonderwijs.nl


