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De kerncompetenties lezen en spellen worden gemeten aan de hand van flitstaken waarin woorden en pseudowoorden (zowel
Nederlands als Engels) voor korte tijd worden aangeboden. Doel hierbij is in te gaan op een lacune in het huidige testmateriaal en
onbewuste, geautomatiseerde processen aan te spreken. Onderzoekers rapporteren namelijk op dit vlak grote verschillen tussen de
vaardigheid van dyslectische en niet-dyslectische lezers (bv. Yap & Van der Leij, 1993).
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CONSTRUCTIE  TESTBATTERIJ

INLEIDING
In de huidige klinische praktijk is er een beperkt aanbod aan testmateriaal voor de indicatiestelling van dyslexie bij adolescenten en

jongvolwassenen (16+). De Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA) komt hieraan tegemoet. Deze

computergestuurde testbatterij werd ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam o.l.v. prof. dr. A. Van der Leij, het

Multidisciplinair Centrum Lessius en uitgeverij Muiswerk Educatief.

DOELSTELLING IDAA

Het opsporen van dyslexie in de tweede en derde graad secundair onderwijs (Vlaanderen), de bovenbouw van het voortgezet onderwijs
(Nederland), bij de aanvang van hoger onderwijs of op de werkvloer

Informatie geven over de ernst van leesproblemen met het oog op het onderkennen van dyslexie

Informatie geven die bijdraagt tot een aanvullend cognitief vaardigheidsprofiel

Inzicht geven in relatief sterke en zwakke punten in het vaardigheidsprofiel en aanknopingspunten leveren voor de begeleiding en
behandeling van dyslexie

NORMERING, VALIDERING, TEST-HERTEST

De IDAA integreert de individuele testresultaten in een sterkte-zwakte analyse op basis van de scores op volgende componenten van het
lees- en spelproces: geautomatiseerde woordherkenning, fonologisch decoderen, orthografische en fonologische competentie.

Binnen de subtests wordt bv. bekeken of er significante verschillen zijn tussen woorden met verschillende woordlengte, tussen bestaande
woorden en pseudowoorden, tussen leenwoorden en Nederlandse woorden, tussen Nederlandse en Engelse woorden.

Factoren zoals (meta)cognitieve vaardigheden, compensatiemogelijkheden, sociaal-emotioneel functioneren hebben eveneens een invloed op
de ervaren problematiek. Zij dienen via intakegegevens en observaties mee geïntegreerd te worden in de sterkte-zwakte analyse.

integratie van de IDAA in een handelingsgericht kader met het oog op een betrouwbaar totaalprofiel van de cliënt

BESPREKING

Voor elk onderwijstype en in elke provincie behaalt men de hoogste score voor flitstypen en de laagste score voor flitstypen pseudowoorden.

De scores voor leerlingen in het ASO liggen hoger dan deze voor TSO en BSO. De resultaten voor TSO en BSO verschilden eveneens
significant van elkaar, met hogere scores voor het TSO.

Op basis van de deelresultaten voor Vlaanderen kunnen we concluderen dat de IDAA een voldoende tot goede validiteit en een goede
sensitiviteit en specificiteit heeft.

NORMERING VLAANDEREN: GEGEVENS

N = 1307 leerlingen uit het 5e jaar secundair onderwijs

3 onderwijstypes: ASO: 36%
TSO: 31,4%
BSO: 32,6%

5 provincies: Antwerpen 17,5%
Oost-Vlaanderen 21,2%
Vlaams-Brabant 17,4%
Vlaams-Limburg 22,9%
West-Vlaanderen 21%

TEST-HERTEST VLAANDEREN: GEGEVENS

N = 72 verspreid over de onderwijsnetten 
(ASO, TSO, BSO) en de provincies

VALIDERING VLAANDEREN: GEGEVENS

N = 81 met dyslexie + 52 zonder dyslexie

Bestaande tests (EMT, Klepel, spelling Gl&schr, NRT, SSB, Olson 

orthografie, WAIS)

NORMERING VLAANDEREN: RESULTATEN VALIDERING VLAANDEREN: RESULTATEN

Criteriumvaliditeit:

• Sensitiviteit 84,62%, specificiteit 90,12% 

• Flitslezen woorden belangrijkste voorspeller.

Sign. verschillen (F(3,228; 4096,584)=1870,286; p<0.001) in moeilijkheidsgraad tussen 
de verschillende taken:

Flitstypen (90,6%) > flitstypen Engels (80,4%) > woordomkering (77%) > flitslezen
(76%) > flitstypen pseudowoorden (60,5%)

Sign. effect van onderwijstype: ASO (84,5%) > TSO (77,16%) > BSO (69,5%) (p<0.001)

Het verschil in moeilijkheidsgraad tussen de verschillende taken wordt teruggevonden voor 
elk onderwijstype: significante interactie tussen moeilijkheidsgraad van de taak en 
onderwijstype (F(6,456; 4045,315)=33,051; p<0.001). 

Deze trend wordt ook teruggevonden in elke provincie: significante 3-wegs interactie 
tussen taak, onderwijstype en provincie: F(25,826; 4096,584)=3,220; p<0.001.

IRT Klassiek Test-
hertest

Flitslezen .78 .73 .83

Flitstypen woorden .77 .85 .74

Flitstypen Engels .82 .92 .82

Flitstypen pseudowoorden .89 .87 .90

Woordomkeringstaak .88 .87 .86
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