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Wetenschappen, KULeuven 
Overzicht diagnostisch materiaal Lezen en Spellen 

Doel of meetpretentie Beoordelen van technische leesvaardigheden in het Nederlands, 
Frans en Engels 
Bruikbaar bij onderkennende en indicerende onderzoeksvragen 

Subschalen/dimensies Testbatterij bestaande uit gehernormeerde toetsen: 
- Woordlezen: EMT 
- Pseudowoordlezen: De Klepel 
- Woordlezen Engels/Frans 
- Tekstlezen Engels/Frans 
- Kwalitatieve analyse technisch lezen 

Informatiebron Leerling  

Doelgroep/normgroep Leerlingen in het 5e jaar BSO of in het 6e jaar ASO, TSO of 
BSO 

Jaar normen, 
steekproef 

2010-2011 

• Vlaams normeringsonderzoek met de EMT en De Klepel 
bij 268 leerlingen uit studierichtingen met het grootst 
aantal leerlingen in het 5e en 6e jaar BSO, verspreid over 
de onderwijsnetten en de provincies Limburg, Vlaams-
Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. 

• Vlaams normeringsonderzoek met de EMT, De Klepel, 
Woord- en Tekstlezen Engels en Frans bij 412 leerlingen 
uit het 6e jaar ASO en TSO, verspreid over de provincies 
Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Meisjes en TSO-
leerlingen waren een beetje oververtegenwoordigd. 

Afnamewijze en duur Pen-en-papier methode, individueel 
Geen info over afnameduur 

Bijkomende info Materiaal ‘Diagnostiek dyslexie hoger onderwijs Lezen’ is 
verkrijgbaar via registratie op 
https://ppw.kuleuven.be/ogop/dyslexieho. 
Voor woordlezen Engels/Frans zijn enkel de normen 
opgenomen, voor de woordleeskaarten zelf en psychometrisch 
onderzoek zie Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E., & 
Verhoeven, L. (2008) Toetsen en interventies bij Dyslexie in het 
Voortgezet Onderwijs, Expertisecentrum Nederlands. 
Het Vlaamse, psychometrische onderzoek kaderde binnen 
masterproeven die verkrijgbaar zijn via PraxisP Leuven. 
De tekst ‘Stuntman als beroep’ nemen we niet op in deze fiche 
omwille van het alternatief dat de leestekst ‘Faalangst’ uit de 
Gl&Schr biedt voor leerlingen in 6ASO/TSO. 

Beoordeling 

CAP 2019 
Normen: Recent, ± 
Er zijn geen gegevens over betrouwbaarheid en validiteit 
beschikbaar op de website. 

Faire diagnostiek Enkel leerlingen met de Belgische nationaliteit werden 
geselecteerd voor het onderzoek 5 en 6 BSO. 

Beoordeling Prodia 2e keuze 
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