Dit moet ik even kwijt...
Wat iedere leerkracht over de nieuwe ieestoetsen behoort te weten
Door René Berends. Docent Nederlands, pabo Saxian
De introductie van de 'nieuwe AVI' door het Cito is ongelukkig geweest. Er ieven nog veet vragen en dat heeft heel waf onrust tot
gevolg. In twintig punten zet ik de belangrijkste zaken op een rij. Hopelijk helpt dat bij het nemen van de juiste beslissingen over
die nieuwe AVI-systematlek.

1. Lezen gaat over plezier en begrip
We hopen dat kinderen een leven lang genieten van lezen en
ook op een efficiënte manier informatie uit teksten kunnen halen.
Voor dat leesplezier en leesbegrip is leestechniek nodig. Maar

fTO

zeker weten

dat 'barking at print', zoals leestechniek in Amerika wel eens
schertsend genoemd wordt, is geen doel op zich. Het is uiteindelijke een middel dat in dienst staat van het ontwikkelen van
leesplezier en leesbegrip.

gaswinning zijn niet meer van deze tijd. Het grootste bezwaar
ligt in de tijd, die de individuele afname van de toets kost.

2. Signaleren en diognosticeren van leesontwikkeling
Scholen geven onderwijs in lezen. Het is plezierig daarbij te we-

4. De ecologische validiteit van AVI

ten dat de inspanningen, die daarbij geleverd worden, rende-

Toch heeft de oude AVI-toets ook een aantal voordelen. AVI be-

ment hebben. Daarom is het nodig om regelmatig de vorderin-

nadert voor velen door de betekenisvolle teksten zoveel moge-

gen te signaleren en vroegtijdig problemen te diagnosticeren.

lijk de natuurlijke gang van zaken bij het lezen. We kunnen

Over wat de beste manier is om leesontwikkeling in kaart te

dat de 'ecologische validiteit' van de toets noemen. Verder is

brengen is veel te doen. Leveren gerichte observaties niet veel

AVI zo bekend, dat het de status van het krijtje gekregen heeft.

meer informatie op dan een halfjaarlijks afgenomen signale-

Vervanging van de toets leidt alleen daarom al tot de nodige

ringstoets? Zelfs het Cito en de inspectie zullen dat beamen.

weerstanden.

Dat neemt niet weg, dat gestandaardiseerde toetsen nodig zijn
als belangrijke objectieve aanvullingen. Ook al wordt dat wel

5. Hardop lezen

eens ontkend, maar scholen zijn vrij te kiezen welke toetsen

Doordat technisch lezen en hardop lezen door AVI al zo lang

gebruikt worden. De inspectie verplicht de Cito-toetsen niet. Wel

hand in hand gaan, denken veel leerkrachten dat het bijna sy-

eist de inspectie dat de af te nemen toetsen aan een aantal kwa-

noniemen zijn. Maar uit onderzoek weten we dat hardop lezen

liteitscriteria voldoen. Een toets leestechniek moet bijvoorbeeld

het stillezen belemmert. Bovendien zullen er bij het meten van

leestechniek meten en niet wat anders (validiteit) en een meting

technisch lezen door middel van een hardop leestoets altijd in-

moet betrouwbaar zijn en niet gebaseerd op toeval.

terfererende variabelen als (mond)motoriek, articulatie en ademhaling een rol spelen.

3. Slijtage aan toetsen
Toetsen slijten. Scores laten in de loop van de tijd altijd een ten-

6. Heeft Cito de AVI overgenomen?

dens omhoog zien. Daarom moeten er om de tien jaar nieuwe

Dat het KPC, tot voor kort de eigenaar van AVI, tot de conclusie

normen vastgesteld worden en daar is nieuw normeringonder-

kwam dat de toets geüpdate moest worden, is gezien het boven-

zoek voor nodig. AVI stamt al uit l 977 en in de jaren '90 is er al

staande begrijpelijk. Voor het ontwikkelen van een nieuwe test

eens een geheel nieuwe versie verschenen. De normen van die

of het updaten van een oude is veel expertise nodig. Het KPC

versie zijn nu weer aan vervanging toe. Psychometrisch is hij in-

is geen toetsontwikkelaar en heeft er daarom voor gekozen dit

middels van een matige kwaliteit. Bovendien heeft de oude AVI

aan het Cito te vragen. Soms wordt beweerd dat het Cito AVI

een aantal problemen. De middenniveaus discrimineren onvol-

gekocht heeft, maar dat wordt in ieder geval door Cito-mede-

doende. Verder worden er betekenisvolle teksten gebruikt, waar-

werkers ontkend.

door de toets nooit alleen leestechniek meet. Bovendien wordt
er onder tijdsdruk gelezen en alleen gelet op vtotheid en nauw-

7. Monopolist

keurigheid. Iedereen zal verder beamen dat sommige teksten en

Het Cito heeft dan wellicht AVI niet gekocht. Het betekent wel,

tekstfragmenten verouderd zijn. De tekst over Wubbo Ockels en

dat ze nu nog meer dan voorheen in een monopoliepositie te-

over de heide, het fragment over de afstandsbediening en over

recht komen. Velen kennen en gebruiken de Begrijpend Lezen

toetsen (BL), de Drie Minuten Test (DMT), de Leestechniek -

tussen drie orthografisch 'nabije' woorden, bijvoorbeeld:

Leestempo Toets (LT&LTT) en de Cito Index voor Leestechniek

raam - naam - maar. Leerlingen moeten in de tekst goede

(CILT) en de Cito Leesindex voor Begrijpend Lezen (CLIB). Nu

antwoorden onderstrepen. De twee afleiders (de foute ant-

ook AVI naar het Cito overgaat, is er nauwelijks meer wat an-

woorden) zijn gebaseerd op door zwakke lezers vaak ge-

ders te kiezen, hooguit zijn er nog wat incourante toetsen als

maakte leesfouten (verwisselen, weglaten, toevoegen, door

de Klepel, Technisch Lezen 3-4-5-6-7-8 en de Doorleesstreep-

elkaar gooien).

toets te gebruiken. Nu het Cito een gewoon commercieel be-

• De LT&LTT is een klassikale toets en daardoor snel en ef-

drijf geworden is, kan het de ontwikkelingen op de markt met

ficiënt in gebruik. Dat heeft zeker zo zijn voordelen boven

een winstoogmerk verder bepalen.

de oude AVI en de DMT. Maar die tijdwinst vervliegt weer

8. Nieuwe AVI-procedure

en E-leerlingen, alle C-leerlingen waar twijfels over bestaan

en gaat grotendeels verloren: Het Cito adviseert voor alle D-

Cito ontwikkelt een nieuwe AVI-procedure. Marketingtechnisch

en voor de leerlingen waarvan de leerkracht op voorhand

is ervoor gekozen de naam AVI te handhaven, maar het gaat

weet dat de LT&LTT ongeschikt is, de AVI en DMT af te ne-

eigenlijk om een geheel nieuwe manier van werken en ook om

men.

nieuwe toetsen. In de nieuwe AVI-procedure worden drie toet-

kost veel tijd.

Ook het nakijken van de LT&LTT door de leerkracht

sen ingezet. Stap l betreft de afname van de LT&LTT bij alle

• Het aantal goede scores op de LT&LTT wordt omgezet in

kinderen. Die toets is signalerend bedoeld. De score van de

een vaardigheidsscore van leerlingen, uitgedrukt in de CILT.

LT&LTT kan omgezet worden in een AVI-niveau. Bij twijfels over

Die kan normgericht geïnterpreteerd worden.

de scores of bij de behoefte aan nadere diagnostiek kan ook de

gegevens op waarbij de leerling vergeleken kan worden

Dat levert

DMT en de (nieuwe) AVI-toets afgenomen worden. Ook de sco-

met een referentiegroep: A t/m E. Daarnaast kan die cri-

res op deze testen leiden tot een AVI-niveau van een leerling.

teriumgericht geïnterpreteerd worden. Dat levert gegevens
op wat de leerling met de score kan: lezen op AVI-start t/m

9. Verwarring in een overgangssituatie

AVI-plus.

Met de introductie van de nieuwe AVI-procedure in 2008 haalt

• Meet de LT&LTT alleen leestechniek? Het Cito zegt in de

het Cito wel veel over hoop. Er komt namelijk niet alleen een

toetshandleiding dat de toets alleen afgenomen kan worden

nieuwe AVI-toets (2009), ook de LT&LTT wordt in de periode

bij kinderen die een voldoende taalvaardigheid in het Ne-

2010-2013 vernieuwd. En voor de DMT komt het Cito in de

derlands hebben. Dit wordt in de praktijk door scholen met

loop van 2009 met nieuwe normen. Dat betekent dat in de

een taalzwakke populatie beaamd. De toets is ongeschikt

overgangssituatie oude en nieuwe toetsen en normen door

voor taalzwakke leerlingen. Dit impliceert wel dat daardoor

elkaar gebruikt moeten worden, met alle risico's op verras-

de hele nieuwe AVI-procedure, waarin de LT&LTT centraal

singen, aangenaam en onaangenaam.

staat, ongeschikt is voor zo'n 30% van de leerlingen.
• De LT&LTT meet niet alleen leestechniek. Voor het maken van

10. De LT&LTT centraal

de opgaven is informatie uit de tekst noodzakelijk en die in-

In de vernieuwde AVI-procedure staat de LT&LTT centraal. Er is

formatie moet ook 'goed bereikbaar' zijn voor de zwakkere

daarover het een en ander te zeggen en niet altijd ten faveure

begrijpend lezers. Het Cito heeft dat deels ondervangen

van het Cito.

door de teksten voor de betreffende doelgroepen begrips-

• De LT&LTT is in vergelijking met de oude AVI psychometrisch

matig niet al te moeilijk te maken. Bovendien blijkt uit eigen

een enorme vooruitgang. Het is mogelijk om van elke leer-

onderzoek van het Cito, dat de moeilijkheidsgraad van de

ling een leerlingrapport te maken.

toetsen niet mee opklimt met de begripsmoeilijkheid van de

• De LT&LTT is een stilleestoets. Leerlingen worden niet gehin-

teksten waarop ze gebaseerd zijn en dat de begripsmoei-

derd door het hardop lezen. Ze worden geconfronteerd met

lijkheid van de tekst 'rond' de opgaven er niet zo veel toe

technischleesprobleempjes, waarbij het erom gaat te kiezen

doet, waardoor de toetsvorm vrij immuun is voor invloeden
van de begrijpend leesvaardigheid.
• Cito heeft ook onderzoek gedaan naar het principe van
'itemhopping'. Het blijkt dat leerlingen die van item naar
item springen zeer matige scores behalen. Zij komen moeilijker tot een bevredigende score. Je moet daarom de tekst
in zijn geheel lezen om tot aanvaardbare scores te komen.
Onder tijdsdruk zien we kinderen echter wel in de praktijk
aan itemhopping doen.
• Voor het LVS en voor het protocol Dyslexie moeten toetsscores van kinderen opgenomen worden, ook al lopen kinderen geheel vast bij de afname van de LT&LTT. Dat werkt
heel deprimerend.
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• O.a. Stanovich heeft aangetoond dat zwakke technische

nauwkeurigheidsprobleem of beide is.

lezers hun gebrekkige decodeervaardigheid tot op zekere
hoogte kunnen compenseren door gebruik te maken van de

12. Nieuwe AVI-niveaus

context. Bij de LT&LTT werkt dit compenserende principe ech-

Het Cito heeft de oude AVI-niveaus (l t/m 9) vervangen door

ter niet, waardoor zwakke lezers niet ten onrechte niet gesig-

twaalf niveaus met de indeling: AVI-start, AVI M3, E3, M4, E4,

naleerd zullen worden.

M5, E5, Mó, E6, M7, E7 en AVI-plus. Er zijn voor de toets twee

• LT&LTT meet volgens het Cito geen woordenschat. Omdat er

keer twaalf toetskaarten ontwikkeld. Verder is het nodig door te

bij de selectie van grondwoorden voor de toets gelet is op

toetsen in de hoogste groepen van het basisonderwijs. In 2008

bekendheid en herkenbaarheid. Ook is er nagegaan of de af-

is met deze kaarten een normeringonderzoek gedaan waarbij

beeldingen herkend werden als representatie van het grond-

de normen gebaseerd zullen worden op 1200-3200 waarne-

woord. Ook is de verwervingsleeftijd van de grondwoorden

mingen per kaart en zijn voor ieder afnamemoment criteria vast-

in de gaten gehouden. 98% van de woorden in zowe M3

gesteld voor tempo en nauwkeurigheid.

ais E3 is reeds verworven in groep 2. Dat neemt niet weg dat
er taalzwakke leerlingen zijn waarvoor de woordbetekenis-

13. Geheimhouding criteria

sen wel een probleem zijn. Praktijkervaringen wijzen uit dat

De teksten van de nieuwe AVI-kaarten zijn 'leestechnisch' ge-

allochtone leerlingen op de LT&LTT slechter scoren dan niet-al-

baseerd op CILT plus een beschrijving van tekstkenmerken en

lochtone leerlingen. Dit in tegenstelling tot wanneer leestech-

woordtypen. Dezelfde systematiek wordt gebruikt bij het bepa-

niek met de DMT gemeten wordt. Daaruit is op te maken dat

len van de nieuwe AVI-niveaus van teksten. Daarbij zit nog wel

woordbetekenissen mogelijk toch problemen opleveren.

een addertje onder het gras. De criteria waarmee men vroeger

• Het Cito constateert dat er regelmatig verkeerd omgegaan

de AVI-niveaus van teksten bepaalde, waren openbaar. Daarbij

wordt met de LT&LTT. Zo laten leerkrachten bijvoorbeeld

stond de leesindex A van Brouwer centraal. Bij die leesindex

woorden omcirkelen in plaats van onderstrepen, worden de

was de zinslengte een belangrijke factor. Dat is bij de CILT-be-

abc'tjes in de kantlijn gescoord of mogen leerlingen fouten

rekening geen criterium. Verder was er voor de negen niveaus

met een gummetje verbeteren.

een indeling gemaakt waarbij rekening gehouden werd meteen

• Het LT&LTT heeft nog een extra bezwaar. Als je leest ben je als

aantal tekstkenmerken (bijv. hoofdlettergebruik) en een aantal

het ware in gesprek met de tekst. En die wordt bij het lezen

woordtypen. In principe kon je met deze criteria in de hand

van de tekst in de toets voortdurend onderbroken. Dat werkt

zelf van teksten het AVI-niveau bepalen. Er waren daarvoor ook

belemmerend en irriterend.

computerprogramma's in omloop. Cito heeft ervoor gekozen de

• Technisch lezen gaat ook over een principe dat in het Engels
'fluency' heet. Dit wordt in de LT&LTT niet gemeten.
• Het overstappen op de LT&LTT is geen goedkope aangelegen-

criteria voor het bepalen van de nieuwe AVI-niveaus geheim te
houden. Deze criteria zijn slechts beschikbaar gesteld aan een
aantal educatieve uitgeverijen.

heid. De opgavenboekjes kosten per leerling per afname net
geen € l ,00 per stuk. Bij twee afnames per jaar en 25 leer-

14. De eerste gebruikservaringen

lingen per klas kost alleen deze toets voor de groepen 3 t/m

De eerste gebruikerservaringen met de nieuwe AVI-systematiek

8 al € 300,= per jaar.

vallen niet onverdeeld gunstig uit:
• Er blijken in de scores van leerlingen in de nieuwe toetssyste-

11. Signolerings- of diagnosticeringstoets?

matiek in vergelijking met de oude aanmerkelijk vaak grote

Opmerkelijk is dat de AVI en de DMT, van oudsher signalerings-

verschillen te zijn. Er zijn kinderen die er op vooruit gaan,

toetsen, in de vernieuwde systematiek diagnostisch ingezet wor-

maar ook die er flink op achteruit gaan. Het Cito pleit er in

den. Je kunt je afvragen of we de term diagnostiek niet moeten

die situaties voor je te vergewissen of de afnameprocedure

bewaren voor gespecialiseerder onderzoek naar leesproble-

goed gevolgd wordt. Ze geven ook aan dat leerlingen eerst

men. AVI en DMT inzetten in de diagnostiek levert alleen aanvul-

oefentoetsen mogen maken. Er zitten in de LT&LTT extra toet-

lende informatie op over of een leesprobleem een tempo- of een

sen die daarvoor ingezet kunnen worden. Bespreek de resul-
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toten ook met je leerlingen, zodat ze bij de echte afname

betekent dat de markt voor leesboekjes gesloten gehouden

precies weten wat de bedoeling is.

wordt voor een betrekkelijk kleine groep uitgeverijen. Het Cito

• Er doen zich bij het omcoderen van boeken vaak verras-

legt deze kritiek overigens naast zich neer. De schuld daarvan

sende situaties voor. "De kleine kans", het boek waarmee

ligt, volgens Cito, bij de educatieve uitgeverijen.

Marjolijn Hof in 2007 debuteerde en waarmee ze meteen

Het vertrouwelijk houden van de schrijfcodes betekent ook dat

de Gouden Griffel won, is een boek voor 11-12 jarige kin-

het niet meer mogelijk is van oude teksten het nieuwe AVI-ni-

deren. Maar komt bij het omcoderen uit op AVI M4. Het-

veau te berekenen. Bibliotheekmedewerkers en leerkrachten

zelfde geldt voor het Zilveren Griffelboek van 2007 van

kunnen nu dus nog slechts bij benadering een niveau aan een

Veronica Hazelhoff dat op AVI E4 gescoord wordt, ook een

oud boek toedichten.

boek voor 11-12 jarige kinderen. Het Cito verdedigt zich
hierbij door te stellen dat de AVI-niveaus zich uitspreken

18. En zo bepaalt de toets de doelen!

over de vereiste leestechniek, niet over de inhoud. Als men

Het vertrouwelijk houden van de schrijfcodes voor de twaalf

voor het conceptueel begrip een meetlat wil hebben, moet

onderscheiden nieuwe AVI-niveaus heeft nog een andere, on-

men de CLIB gebruiken. Leesbegrip en ervaringen worden

vermoede kant. De schrijfcodes voor de twaalf niveaus kunnen

bij de nieuwe AVI niet meegewogen, zoals dat ook bij de

gezien worden als een leerlijn voor het technisch leesonder-

oude niet het geval was.

wijs. Een leerlijn, die ongetwijfeld snel gebruikt zal gaan wor-

• Ook al zegt het Cito dat proefscholen hen overtuigd hebben

den bij de ontwikkeling van nieuwe methoden voor voortgezet

van het tegendeel, het feit dat het leesniveau van leerlingen

technisch lezen, zoals nu al bij de herziening van Estafette.

in de nieuwe systematiek gekoppeld is aan een (gemiddeld)

We kunnen verwachten dat leerlingen die les krijgen met zo'n

groepsniveau werkt stigmatiserend. Een leerling uit groep 6

nieuwe methode, die keurig opgebouwd is volgens de twaalf

kan nu boekjes moeten vragen van het niveau eind groep 4.

AVI-niveaus en die vervolgens getoetst wordt met de twaalf
nieuwe AVI-toetskaarten, tot goede scores zal komen. En zo is

15. Hercodering van boeken

de cirkel natuurlijk rond. De nieuwe AVI bepaalt door de ver-

De nieuwe AVI-systematiek met haar 12 niveaus leidt tot de

trouwelijke schrijfcodes de nieuwe leerlijn van het voortgezet

noodzakelijkheid van het hercoderen van alle leesboekjes

lezen. Methoden, die zich daarop baseren laten op de AVI-

voor het technisch lezen. Dat is voor al die duizenden boekjes

toets betere resultaten zien. Zo bepaalt de toets de doelen van

natuurlijk een enorme klus. Voor het hercoderen van boekjes

het onderwijs. En dat is toch de omgekeerde wereld.

naar de nieuwe niveaus zijn op www.leesplein.nl omnummerlijsten beschikbaar. Ook de grote uitgeverijen bieden daar-

19. De stickers van Zwijsen

voor steun op hun websites.

Uitgeverijen hebben belangen bij de nieuwe AVI. Onduidelijk

16. Schipperen met de AVI-codering

ze noodzakelijkerwijs er wel in mee moesten gaan. Marktlei-

Bij het hercoderen van oude (series) boeken heeft zich wel een

der Zwijsen is er in ieder geval voortvarend op ingesprongen.

is of ze de nieuwe toetssystematiek omarmd hebben of dat

probleem voorgedaan. Die boeken, vaak bij leesmethoden uit-

De uitgeverij, die toch al stevige bemoeienissen in de wereld

gegeven, waren destijds zo geschreven dat er sprake was van

van de leesboekjes voor het onderwijs heeft, kan haar belan-

een keurige opbouw in AVI-niveaus. In de nieuwe systematiek

gen verder uitbreiden. Marketingtechnisch is het een gouden

blijken deze series lang niet zo mooi opgebouwd te zijn en

vondst dat zij alle scholen de nAVIgator gestuurd hebben,

niet keurig verdeeld over de nieuwe AVI-niveaus. Daar zijn

een instrument waarmee makkelijk oude AVI-scores omgezet

om begrijpelijke redenen de uitgevers natuurlijk niet blij mee.

kunnen worden in nieuwe AVI-scores. Dat er bij dit instrument

Dit heeft tot de curieuze oplossing geleid, dat educatieve uit-

kanttekeningen te plaatsen zijn, is na het lezen van dit artikel

gevers (en niet het Cito!) de oude boekjes van een nieuw AVI-

wel duidelijk.

niveau mochten voorzien. En daarmee is flink geschipperd.

Daarnaast hebben alle scholen stickers gekregen, waarmee

Titels, die ineens uit de pas liepen qua indeling in de nieuwe

boeken omgestickerd kunnen worden. Deze actie ziet er klant-

AVI, werden voorzien van een beter in de opbouw passend

vriendelijk uit, maar betekent wel dat klanten, door eenmaal

AVI-niveau. We kunnen er dus niet op vertrouwen dat een AVI

volgens de Zwijsen-manier boeken om te stickeren, voor de

M5 boek ook daadwerkelijk een AVI M5 boek is!

komende decennia vastzitten aan de systematiek van deze
educatieve uitgeverij.

17. Schrijfcodes geheim
Het Cito heeft voor het schrijven van teksten voor bepaalde

20. CLIB-stickers

(nieuwe) AVI-niveaus criterialijsten gemaakt waaraan die tek-

Dan maar de stickers van het Cito? Het Cito levert bij de nieu-

sten moeten voldoen. Deze schrijfcodes zijn in overleg met

we AVI voor boeken een vignet aan waar tevens het CLIB-ni-

educatieve uitgeverijen vertrouwelijk gehouden, daar waar

veau van boeken genoteerd is. Maar wordt Nederland zo ook

deze bij de oude AVI-indeling openbaar waren. Het vertrou-

niet rijp gemaakt voor CLIB?

welijk houden van deze schrijfcodes doet verdacht aan. Het
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