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In dit blog geef ik antwoorden op vragen over (mijn) testen/toetsen en het Didactisch LeeftijdsEquivalent (DLE). Bovendien plaats ik
informerende artikelen die daarop betrekking hebben. Af en toe geef ik ook mijn mening. Vragen kunt u mailen naar het mailadres in mijn
pro�iel (in de kolom links onderaan).
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Betrouwbaarheid en validiteit

Onder gebruikers van testen en toetsen leven dikwijls vragen
rond bepaalde ‘testtermen’, zoals betrouwbaarheid en validiteit.

 
Bij Boom test uitgevers kwam onlangs de ‘Testwijzer voor professionals’ uit.
 
Daarin staat op zeer heldere én kort-en-bondige wijze beschreven hoe het zit met al die dingen rond testen
en toetsen. Bovendien worden hier en daar in een kadertje heel aardige ‘anekdotes’ verteld, die de spijker
op z'n kop slaan en zeer verhelderend zijn.
 

In deze bijdrage hebben we er twee voor u geplaatst.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)
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ZOEKEN IN DIT BLOG

De wet- en regelgeving van 2014 ( Wet
Eindtoetsing PO  en Toetsbesluit PO) biedt
scholen naast de verplichting tot het
hanteren...

AANBEVOLEN POST

Werkdruk verminderen? Pak je
volgsysteem aan!

Vraag en Antwoord
In dit 'artikel' verzamel ik alle
vragen en antwoorden uit
verschillende rubrieken van
de afgelopen tijd en heden. Ze

gaan all...

De dood van AVI
Met de  AVI-niveaus    is   in de
loop der tijden   iets geks
gebeurd … (!) Bij de AVI-
toetskaarten, versie A en B ,

R...

Waarom van Tempo Test
Rekenen naar TempoTest
Automatiseren?
‘Wat is er mis met de oude,
vertrouwde Tempo Test

Rekenen? We werken er al jaren mee en zijn
ècht heel tevreden ...’ Een vraag die sinds...

Het kwartje is gevallen:
Onderwijsinspectie stopt met
afrekenen scholen o.b.v. LVS-
toetsen!
Jarenlang is er in deze blog op

gewezen: het door de onderwijsinspectie
beoordelen van de resultaten op de LVS-
toetsen levert zeer kwal...

DLE - LVS
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Het DLE-LVS is een leerling-
en onderwijsvolgsysteem
voor het primair onderwijs,
o.m. uitgebracht op cd-rom ,
die eigenlijk bedoeld is...

Cito en DLE
Op de website van het Cito is
een verhaal te vinden over de
voor- en nadelen van DLE’s.  
Cito geeft duidelijk aan

waarom zij niet hebb...

De testen van Teije de Vos
Regelmatig bereiken ons
vragen omtrent  de testen en
toetsen van  Teije de Vos. 'Is
er al een opvolger van ... ...

‘Kees moet van E- naar D-
niveau’, is dat realistisch?
Bovenstaande is een
ambitieuze doelstelling. Maar
is het ook realistisch? (klik op

de a�beelding voor een vergroting) We ...

Leerlingvolgtoetsen
De
Schoolvaardigheidstoetsen
Technisch Lezen, Begrijpend
Lezen, Spelling,

Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde
vormen samen een complee...

Het toetsen van Technisch
Lezen kan anders!
Bij het toetsen van het
Technisch Lezen gaat men uit
van opvattingen die leiden tot

een bepaalde manier van toetsen. Ik vind
dat je e...
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Teije de Vos

Mijn volledige pro�iel
weergeven

Het kwartje is gevallen: Onderwijsinspectie stopt met afrekenen scholen o.b.v. LVS-toetsen!
Jarenlang is er in deze blog op gewezen: het door de onderwijsinspectie beoordelen van de resultaten op de LVS-toetsen levert zeer kwal...

Vraag en Antwoord
In dit 'artikel' verzamel ik alle vragen en antwoorden uit verschillende rubrieken van de afgelopen tijd en heden. Ze gaan all...

Waarom van Tempo Test Rekenen naar TempoTest Automatiseren?
‘Wat is er mis met de oude, vertrouwde Tempo Test Rekenen? We werken er al jaren mee en zijn ècht heel tevreden ...’ Een vraag die sinds...

De testen van Teije de Vos
Regelmatig bereiken ons vragen omtrent  de testen en toetsen van  Teije de Vos. 'Is er al een opvolger van ... ...

DLE - LVS
Het DLE-LVS is een leerling- en onderwijsvolgsysteem voor het primair onderwijs, o.m. uitgebracht op cd-rom , die eigenlijk bedoeld is...

De dood van AVI
Met de  AVI-niveaus    is   in de loop der tijden   iets geks gebeurd … (!) Bij de AVI-toetskaarten, versie A en B , R...

Cito en DLE
Op de website van het Cito is een verhaal te vinden over de voor- en nadelen van DLE’s.   Cito geeft duidelijk aan waarom zij niet hebb...

Klas overslaan (versnellen)? Kijk uit!
Rond deze tijd krijg ik dikwijls vragen van ouders, van wie het kind een klas (of meer!) heeft overgeslagen: de resultaten bij de Dr...

Hoe maak je een DLE-schaal? (verbeterd)
Op deze plek willen we kort aangeven hoe een DLE-schaal tot stand komt. En ... hoe dat beter kan. (Klik op de a�beelding voor een ver...

DLE en Cito door één deur!
Cito heeft onlangs bekend gemaakt een alternatief leerlingrapport te bieden. Zij introduceert daarbij het ‘functioneringsniveau’ van een...

MEEST GELEZEN BERICHTEN

Thema Vensterfoto. Mogelijk gemaakt door Blogger.
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