
AVI en DMT 
Volledig vernieuwd!

• Aparte mappen voor AVI en DMT
• Alle teksten en woorden volledig vernieuwd
• Aansprekende AVI-teksten, geschreven 

door kinderboekenauteurs
• Nieuwe (type) woorden voor DMT, 

o.a. schooltaalwoorden
• Voorkomt oefeneffect: aparte versie 

voor de zorg



Bestellen?
cito.nl/po

Bijna elke school zet AVI en DMT in 
als basistoetsen voor het technisch 
leesonderwijs. Omdat de teksten en 
woorden hardop worden gelezen, 
geven ze u bovendien goede 
diagnostische informatie over 
mogelijke leesproblemen. Niet voor 
niets zijn AVI en DMT een begrip! 
Op basis van de wensen uit het 
onderwijs, zijn AVI en DMT vanaf 
schooljaar 2017/2018 compleet 
vernieuwd.

 

 

 

De vernieuwde toetsen AVI en DMT bevatten aansprekende 
teksten en woorden, waaronder hoogfrequente Engelse 
leenwoorden en schooltaalwoorden. Bijzonder is dat de 
nieuwe AVI-teksten zijn ontwikkeld door kinderboeken-
auteurs Annemarie Dragt, Thea Dubelaar, Merel Leene en 
Jan Paul Schutten. 

AVI en DMT: 2 mappen, apart te bestellen
Voorheen was er één toetsmap waarin zowel het AVI- als 
DMT-materiaal opgenomen was. In de nieuwe versie krijgen 
AVI en DMT elk een eigen map die ook apart te bestellen zijn. 
Een stuk praktischer en bovendien meer keuzemogelijkheid 
voor u!

 

Meestgebruikte toetsen voor 
technisch lezen volledig vernieuwd

    Nieuw!  Parallelversies voor zorgaanbieders

         Ook zorgaanbieders als orthopedagogen, logopedisten, remedial teachers en 
andere behandelaars van kinderen met leesproblemen als dyslexie maken veel 
gebruik van de AVI- en DMT-kaarten. 
Vanaf nu is van beide mappen een eigen parallelversie beschikbaar voor de zorg, 
met andere leeskaarten: andere woorden bij DMT en andere teksten bij AVI. 
Hiermee voorkomen we het ongewenste oefeneffect dat kan ontstaan wanneer 
een kind meerdere keren dezelfde kaart leest!
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Inhoud en opzet
Met de AVI-toets kunt u het vaardigheidsniveau en de 
ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van technisch 
lezen in kaart brengen. Het gaat er vooral om hoe vlot en 
nauwkeurig leerlingen een tekst kunnen verklanken. 
Tijdens de afname leest de leerling de tekst op een kaart 
hardop. U houdt op een scoreformulier bij welke woorden in 
de tekst fout gelezen worden en noteert na afloop hoe lang 
de leerling over het lezen van de kaart gedaan heeft.  

Aan de hand van grenswaarden kunt u bepalen of de leerling 
een leeskaart op beheersings-, instructie- of frustratieniveau 
heeft gelezen. Met behulp van van deze informatie kunt u 
leesmateriaal selecteren dat op het niveau van de leerling is 
afgestemd.

U schaft bij het AVI-toetspakket  één leerkrachtmap aan voor 
groep 3 tot en met 8 met daarin een handleiding en het 
toetsmateriaal. 

Bij de DMT ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen 
afzonderlijke woorden kunnen verklanken. 
Tijdens de afname van het toetsmateriaal leest de leerling 

gedurende één minuut de woorden hardop. Tijdens het lezen 
houdt u op een scoreformulier bij welke woorden de leerling 
fout leest. U kunt de scores omzetten naar een vaardigheids-
score.

Het pakket bevat drie verschillende leeskaarten:
• op leeskaart 1 staan woorden van één lettergreep  

(type km, mk en mkm);
• op leeskaart 2 staan woorden van één lettergreep die 

beginnen of eindigen met twee of meer medeklinkers;
• op leeskaart 3 staan twee- of meerlettergrepige woorden.
Ook bij het DMT-toetspakket koopt u één leerkrachtmap voor 
groep 3 tot en met 8, met daarin een handleiding en het 
toetsmateriaal. 

Meer gebruiksgemak
Graag bieden wij u zowel tijdens de afname van de toetsen 
als bij het analyseren van de resultaten veel extra 
ondersteuning. In de leerkrachtmappen vindt u bijvoorbeeld 
scoreformulieren waarmee u eenvoudig kunt bijhouden 
hoeveel en welk type fouten een leerling maakt. Nieuw is ook 
een hoofdstuk in de handleiding met aanwijzingen voor de 
communicatie naar ouders en leerlingen. 
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Bestel nu de nieuwe toetsmappen AVI en DMT voor het onderwijs

Bestel via de bestelkaart of het productoverzicht op www.cito.nl/po
Bestelt u online, dan bezorgen we uw bestelling in Nederland gratis.
Bent u zorgaanbieder? Bestel dan de speciale zorgversie via het online bestelformulier of 
via onze klantenservice.

Onze Klantenservice helpt u graag, via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl
Meer weten over Cito en het Cito Volgysteem primair en speciaal onderwijs? 
Kijk op cito.nl/po

Overstappen naar de nieuwe toetsen?
Met de nieuwe AVI-toets kunt u per direct in elke groep 
starten. De DMT-toetsen werken met een nieuwe 
vaardigheidsschaal. Advies is daarom te starten in groep 3 
of een eenmalige trendbreuk in de rapportage te 
accepteren.

De vernieuwingen op 
een rij
AVI:
• De AVI-map bevat 11 leeskaarten (M3, E3, M4, E4, M5, 

E5, M6, E6, M7, E7, AVI-plus)
• Elke kaart kent een A- en B-versie (met verschillende 

teksten) die leiden tot bepaling van 11 AVI-leesniveaus 
• Bij het bepalen van het niveau (beheersings-instructie-

frustratie) wordt altijd gelet op tijd en aantal fouten
• Teksten zijn geschreven door kinderboekenauteurs, 

hierdoor meer aansprekend en aansluitend bij de 
belevingswereld van leerlingen

DMT: 
• De DMT-map bevat drie leeskaarten met elk 

150 woorden 
• Elke kaart kent een A- en B-versie (met dezelfde 

woorden, in een andere volgorde)
• Makkelijke en moeilijke woorden staan door elkaar. 

Hierdoor kunt u de scores van leerlingen beter 
vergelijken

• De kaarten bestaan uit nieuwe woorden en bevatten 
ook ander type woorden: schooltaalwoorden en 
hoogfrequente (Engelse) leenwoorden

• Een nieuwe vaardigheidsschaal waarop de resultaten 
van leerlingen worden gerapporteerd




