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BEGRIJPEND LUISTEREN GROEP 3 

 

Theoretische Uitgangspunten 
De toetsen Begrijpend Luisteren Groep 3 bestaan uit twee toetsen, namelijk een toets voor afname midden 

in het schooljaar (M3) en een toets voor afname aan het eind van het schooljaar (E3). De toetsen beogen 

de vaardigheid in het begrijpend luisteren te meten, waarbij ‘begrijpend luisteren’ wordt gedefinieerd als 

het toekennen van betekenis aan gesproken taal en het adequaat kunnen reageren op gesproken taal. Dit 

sluit aan bij andere theorieën en onderzoeken naar luistervaardigheid, waarbij luisteren wordt opgevat als 

een actief en constructief proces dat betekenis verleent aan gesproken taal. In de Wetenschappelijke 

Verantwoording wordt uitvoerig ingegaan op de theoretische onderbouwing van de toets. Uit deze 

informatie is het echter niet duidelijk hoe de constructen geoperationaliseerd zijn, dat staat in de 

gebruikershandleiding. Er wordt niet aangegeven of het een nieuwe test is ‘in zijn soort’ of een 

vernieuwing van een eerder ontwikkeld instrument, maar wel dat het niet om een meting van de auditieve 

discriminatie gaat. Op basis van deze theorievorming wordt in hoofdstuk 3 van de Wetenschappelijke 

Verantwoording een beschrijving gegeven van de diverse aspecten van begrijpend luisteren die leiden tot 

verschillende opgaventypen. Hierbij wordt echter niet stil gestaan bij waarom de gekozen opgaventypen 

het meest geschikt zijn voor de verschillende aspecten. De keuze voor een gelijke verdeling van het aantal 

opgaven over de vaardigheden Begrijpen en Interpreteren wordt verantwoord vanuit het uitgangspunt van 

één onderliggende unidimensionele vaardigheid. Bij de kallibratie-procedures zijn items afgevallen op 

grond van het feit dat ze niet passend waren bij de items van de opgavenbank. Het is onduidelijk of het 

inhoudsdomein nog steeds wel volledig gedekt is na het verwijderen van deze items. 

De toetsen zijn bedoeld voor leerlingen van groep 3 van het Nederlandse basisonderwijs en zijn tevens 

geschikt voor leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs en voor speciale leerlingen in het 

reguliere onderwijs. De toetsen zijn niet geschikt voor kinderen die minder dan vier jaar deel hebben 

genomen aan de Nederlandse samenleving en voor kinderen met gehoorproblemen. 

De functie van de test is zowel niveaubepaling als progressiebepaling. Er zijn twee niveau-indelingen 

waarmee de leerkracht de scores van een leerling kan vergelijken. De toetsen Begrijpend Luisteren van het 

Cito Volgsysteem geven de leerkracht informatie over de ontwikkeling van de luistervaardigheid, zowel 

per kind als voor de hele groep. 

 

Kwaliteit van het Testmateriaal 
Papier-en-potloodversie 

De inhoud, vorm en volgorde van de opgaven is gestandaardiseerd. De opgaven bestaan uit 

luisterfragmenten, deze zijn correct in gangbaar Nederlands geformuleerd. De opgaven zijn vrij van 

kwetsende inhoud voor bepaalde groepen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de toetsen 

specifiek bedoeld zijn voor kinderen die functioneren in de Nederlandse samenleving en dat de toetsen 

niet geschikt zijn voor kinderen die minder dan vier jaar deel hebben genomen aan de Nederlandse 

samenleving. 

Er is sprake van een objectief scoringssysteem. De opgaven kunnen zowel handmatig als via een 

computerprogramma gescoord worden. De toetsresultaten kunnen vervolgens op rapportageformulieren 

verwerkt worden. Hiervoor is een duidelijke instructie beschikbaar. Desondanks kunnen hierbij fouten 

optreden, bijvoorbeeld bij het overnemen van namen en scores van de kinderen en bij het intekenen van de 

scores op de formulieren. Overgeslagen opgaven moeten worden fout gerekend. Er wordt niet beschreven 

hoeveel antwoorden er gemist mogen worden om nog een betrouwbare uitslag te krijgen. 

De instructies voor de geteste worden deels gegeven door de leerkracht en deels voorgelezen vanaf de CD, 

deze zijn gestandaardiseerd en duidelijk. Er wordt aangegeven wat het kind moet doen als het een fout 

antwoord wil verbeteren. Er wordt echter niet gezegd wat de beschikbare tijd is en wat het kind moet doen 

bij vragen. Om te voorkomen dat kinderen niet de juiste bladzijde voor zich hebben wordt een systeem 

gebruikt met symbolen boven aan elke bladzijde. In de instructie op de CD wordt, bij het openen van het 

boekje en bij het omdraaien van een bladzijde, aan de kinderen gevraagd of ze een streep willen zetten 

door het symbool aan de bovenkant van de pagina.  
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Het testmateriaal bestaat uit boekjes met tekeningen en twee CD’s en ziet er goed uit. De tekeningen zijn 

in zwart-wit en duidelijk.  

 

Computerversie 

N.v.t. 

 

Kwaliteit van de Handleiding 
In de Gebruikershandleiding wordt uitvoerig ingegaan op de gebruiksmogelijkheden van de test, zowel op 

het niveau van de leerling als op het niveau van de hele groep. Er is echter onvoldoende aandacht voor de 

beperkingen. Er wordt vermeld dat de toets niet bedoeld is voor kinderen met gehoorproblemen. Het is 

bijvoorbeeld niet duidelijk wat er gebeurt met de antwoorden van een leerling die slechthorend is, maar 

waarvan de slechthorendheid nog niet opgemerkt is. 

De aanwijzingen voor de testleider zijn duidelijk en gestandaardiseerd. Het is echter onduidelijk hoe te 

handelen als kinderen vragen hebben, met elkaar praten, naar de wc moeten en/of afkijken. 

Er zijn zowel voor het individuele niveau als voor het groepsniveau uitvoerige gevalsbeschrijvingen 

gegeven in de handleiding. Andere variabelen die van invloed kunnen zijn op de score worden vermeld, 

hierbij wordt niet stil gestaan bij de gevolgen van achtergrondvariabelen en testervaring. 

In de Gebruikershandleiding wordt niet expliciet vermeld wie de toets mag afnemen en wie deze mag 

interpreteren. Er staat vermeld dat ze gebruikt kunnen worden door leerkrachten van groep 3, remedial 

teachers en intern begeleiders.  

De samenvatting van de onderzoeksresultaten met betrekking tot de toetsen staat in de Wetenschappelijke 

Verantwoording. 

 

Normen 
De normgegevens zijn verzameld van januari tot juni 2011. De normgroep voor de toets M3 bestaat uit 

1192 leerlingen uit groep 3 van het regulier basisonderwijs en de normgroep voor de toets E3 bestaat uit 

2037 leerlingen uit groep 3 van het regulier basisonderwijs. Daarmee is de grootte van de groepen ‘goed’ 

te noemen. De toetsen zijn tevens geschikt voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en voor 

‘speciale’ leerlingen in het regulier basisonderwijs. Voor deze leerlingen zijn echter geen normgegevens 

verzameld. In de handleiding wordt vermeld dat de normen voor de reguliere leerlingen ook voor deze 

‘speciale’ leerlingen van toepassing zijn. Hiervoor worden echter geen ondersteunende gegevens geleverd 

en/of een uitleg waarom dit zonder problemen kan worden toegepast bij deze groep leerlingen. 

De informatie in de Wetenschappelijke Verantwoording over de wijze van steekproeftrekking is te 

summier, waardoor het niet voldoende duidelijk is of het hier om een aselecte steekproeftrekking gaat en 

hoe deze dan in zijn werk is gegaan. De representativiteit van de normgroepen wordt op schoolniveau 

aangetoond met behulp van het percentage achterstandsleerlingen, geografische spreiding en mate van 

verstedelijking. De representativiteit op leerlingniveau wordt niet aangetoond, maar impliciet aangenomen. 

Zo is de representativiteit naar sekse en leeftijd niet onderzocht, omdat steeds volledige klassen hebben 

deelgenomen en er daarom geen aanleiding is te veronderstellen dat dit af zou wijken. Gegevens over 

etniciteit ontbreken en er wordt niet vermeld waarom. Het vermoeden bestaat dat ervan wordt uitgegaan 

dat ook de steekproeven representatief zijn naar etniciteit omdat op schoolniveau is rekening gehouden 

met geografische spreiding en mate van verstedelijking. Verder worden er geen gegevens verstrekt over 

het percentage scholen dat geselecteerd was voor deelname en ook daadwerkelijk heeft deelgenomen. 

De normscores worden weergegeven in percentielen en men kan kiezen uit twee verdelingen (d.w.z. A t/m 

E en I t/m V). Dit type normschaal is in overeenstemming met het doel van de test. Er wordt duidelijk 

uitgelegd waarom er twee verschillende verdelingen worden gehanteerd. 

In de Wetenschappelijke Verantwoording worden de gemiddelden, standaarddeviaties en gegevens over 

de scoreverdeling per normgroep vermeld. Tevens wordt de standaardmeetfout vermeld, net als de 

betrouwbaarheidsintervallen per vaardigheidsscore, met een duidelijke uitleg daarover. 

Gegevens over mogelijke verschillen tussen subgroepen worden niet verstrekt, zoals bijvoorbeeld jongens 

- meisjes, ‘reguliere’ leerlingen - ‘speciale’ leerlingen, etnische groepen. 
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Betrouwbaarheid 
Geen enkele leerling in de normgroepen heeft de toetsen volledig gemaakt, derhalve kunnen 

betrouwbaarheidscoëfficiënten als alfa en lambda2 niet berekend worden. Als alternatief is de 

betrouwbaarheid in kaart gebracht met MAcc-waarden (Accuracy of measurement). De MAcc waarde is 

voor de twee meetmomenten groter dan .70. Daarmee is de betrouwbaarheid voor de totaalscore 

voldoende, aangezien de toetsen Begrijpend Luisteren Groep 3 worden gezien als toetsen voor minder 

belangrijke beslissingen op individueel niveau. Tevens is een figuur opgenomen waarin de lokale 

meetnauwkeurigheid voor de toetsen wordt weergegeven. De standaardmeetfout is kleiner voor de lagere 

en gemiddelde scores dan voor de hogere scores. Deze gegevens zijn berekend op de totale 

normeringsgroepen. 

 

Begripsvaliditeit 
In Hoofdstuk 6 van de Wetenschappelijke Verantwoording worden de onderzoeksresultaten met 

betrekking tot de begripsvaliditeit besproken. De toetsen beogen de vaardigheid begrijpend luisteren te 

meten. Hierbij worden twee vaardigheden onderscheiden; Begrijpen en Interpreteren. Analyses laten zien 

dat de twee vaardigheden zich niet manifesteren als twee onafhankelijke factoren. Met behulp van IRT 

wordt aangetoond dat alle opgaven op één vaardigheidsschaal liggen. 

De psychometrische kwaliteit van de items wordt beschreven in termen van p-waarden, rit-waarden, rir-

waarden en ‘c’-waarden, vermoedelijk op basis van de normgegevens. De rit-waarden zijn voor het 

overgrote deel van de opgaven voldoende te noemen (d.w.z. tussen .19 en .25). Een aantal items kent lage 

rit-waarden (d.w.z. ≤ 0.19), deze items zijn behouden om ervoor te zorgen dat de leerlingen de toetsen niet 

als te moeilijk ervaren. De c-waarden geven aan dat 77% van de opgaven van M3 en 99% van de opgaven 

van E3 een waarde kleiner dan 0.2 (goed) hebben en dat 23% van de opgaven van M3 en 1% van de 

opgaven van E3 een waarde tussen de 0.3 en 0.4 (voldoende) hebben. 

Bij het onderzoek naar de convergente validiteit werd verwacht dat de scores van Begrijpend Luisteren 

aan de ene kant en de scores van Technisch Lezen-Leestechniek en Technisch Lezen-Leestempo aan de 

andere kant een matige samenhang zouden vertonen en dat de scores van Begrijpend Luisteren aan de ene 

kant en de scores van Begrijpend Lezen en Woordenschat een grote mate van samenhang zouden vertonen. 

Alleen de correlatie tussen de scores van Begrijpend Luisteren en Woordenschat komt hiermee overeen 

(d.w.z. r = 0.77), de overige resultaten zijn minder overtuigend. Expliciet wordt niet vermeld dat de 

correlaties met de scores op Spelling en/of Rekenen-Wiskunde dienen als maten voor de discriminante 

validiteit, de interpretatie van de resultaten suggereert dit wel. Ook deze resultaten zijn niet overtuigend, 

de correlaties zijn vergelijkbaar met die van de correlaties voor de maten die gebruikt zijn voor de 

convergente validiteit. Een soortgenoot-test die hetzelfde beoogt te meten is niet meegenomen en alle 

gebruikte instrumenten zijn van dezelfde uitgever. Verder wordt bij deze onderzoeken geen informatie 

gegeven over de gebruikte steekproeven, bijvoorbeeld de aantallen die uitgenodigd zijn en ook hebben 

deelgenomen. Hierdoor is het niet mogelijk om de representativiteit en grootte van de gebruikte 

steekproeven te beoordelen om daarmee de resultaten van het onderzoek op waarde te kunnen schatten. 

De toetsen Begrijpend Luisteren moeten verandering kunnen meten. Daartoe is de correlatie tussen M3 en 

E3 bepaald. De gevonden correlatie van .85 geeft aan dat bijna alle leerlingen groei doormaken, maar dat 

dat niet voor alle leerlingen geldt en dat de groei niet hetzelfde is voor elke leerling. De toetsen zijn 

voldoende responsief om veranderingen te meten en vertonen een hoge mate van stabiliteit. De informatie 

over de gebruikte steekproeven en hoe deze geworven zijn is zeer summier. 

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar itembias en/of mogelijke verschillen in factorstructuur voor 

bijvoorbeeld jongens en meisjes. 

 

Criteriumvaliditeit 
Volgens de auteurs zijn deze toetsen niet bedoeld voor voorspellend gebruik, criteriumvaliditeit is 

derhalve niet van toepassing. Wanneer de toetsen worden ingezet in situaties waarin voorspelling wel aan 

de orde is, geldt het oordeel onvoldoende, omdat er geen onderzoek naar de criteriumvaliditeit is verricht. 
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Overigens wordt in de handleiding voor de leerkracht gesproken over een ontwikkelingsperspectief, 

wanneer een leerling niet met het reguliere programma mee kan doen. De leerkracht moet dan per vak 

(dus ook voor begrijpend luisteren) bekijken welke score de leerling naar verwachting aan het einde van 

het basisonderwijs zal hebben. Het is niet duidelijk waarop de leerkracht die verwachting moet baseren. 

Dit suggereert dat er misschien toch een voorspelling aan de toetsresultaten wordt verbonden. 


