
Stap 1 Adaptief toetsen in het Boom testcentrum
De toetsen van het Boom LVS kun je scoren, normeren, rapporteren en analyseren in een online omgeving; 
het Boom testcentrum. In het Stappenplan | Scoren & Normeren lees je hoe je toetsen scoort en normeert.

Stap 2 Kies de dichtstbijzijnde mogelijke DL
Bij adaptief toetsen kun je het beste de dichtstbijzijnde mogelijke DL (van de werkelijke DL) aanklikken die 
je kunt kiezen in het Boom testcentrum. Dit doe je bij de standaardwaarden.

Een voorbeeld: je neemt blok 2 van de Boom LVS-toets Begrijpend Lezen af bij een leerling in groep 7 in 
april. De werkelijke DL is in dit geval 48. Aangezien er voor deze maand geen DL bestaat kies je voor de 
dichtstbijzijnde mogelijke DL. Dat is in dit geval 33. 

Terug of vooruit toetsen  
met de Boom LVS-toetsen

De normen van de volgtoetsen van het Boom LVS zijn heel breed. Dit betekent dat je meestal 
voor het blok dat je gaat afnemen een kloppende didactische leeftijd (DL) kunt kiezen. Soms 
wil je echter zo ver terug of vooruit toetsen dat er geen normen zijn voor de juiste didactische 
leeftijd van de leerling. In zo’n geval moet je een andere DL kiezen. In dit document lees je 
welke DL je in zo’n geval het beste kunt kiezen. 

Benieuwd naar alle afnamemogelijkheden van de Boom LVS-toetsen? Bekijk deze poster.

https://www.boomtestonderwijs.nl/media/27/een_toets_scoren_en_normeren_in_het_boom_testcentrum.pdf
http://www.boomtestcentrum.nl
https://www.boomtestonderwijs.nl/media/26/poster_lvs_afnamemogelijkheden_zondersnijtekens(1).pdf


Stap 3 Interpreteren van het rapport
Omdat je buiten de normeringsmaanden toetst heeft dit invloed op de scores. Let hier goed op bij het 
interpreteren van het rapport. Waar moet je op letten?

> De DL op het rapport is niet de werkelijke DL. Streep dit door en vervang hem door de werkelijke DL van 
de leerling. Zo kun je nagaan hoeveel maanden je leerling voor- of achterloopt (op het niveau van het 
afgenomen blok).

> Het percentiel en de A-E en I-V-scores kloppen niet. De vaardigheidsscore en de DLE kloppen wel!

Ter illustratie:
 

Let op: de genormeerde gegevens in het Boom testcentrum komen via de koppeling precies zo in jullie 
leerlingadministratiesysteem terecht. Wees je ook in die omgeving bewust van het feit dat enkele scores 
niet kloppen omdat je adaptief hebt getoetst.
Wil je het PI-dictee adaptief inzetten? Dat kan door het dictee diagnostisch in te zetten.  
Je vindt hier meer informatie over diagnostisch toetsen bij het PI-dictee. 

Hulp nodig?
Kom je er niet uit of heb je nog vragen? Neem gerust contact op!  
020-524 45 14 | klantenservice@boomtestonderwijs.nl
www.boomtestonderwijs.nl
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https://www.boomtestonderwijs.nl/productgroep/101-93_PI-dictee-gehernormeerde-versie#veelgestelde+vragen

