
Mix en match de toetsen van het Boom LVS
VOLGEN VERWACHTEN VERDIEPEN

Volg je leerlingen op taal en rekenen. Kies Volgen Kern voor de wettelijk 

verplichte onderdelen. Kies er één of meer modules bij als je ook de 

technische taal- en rekenvaardigheden wilt volgen. Totale flexibiliteit? 

Kies dan voor hybride: toetsen op papier én digitaal.

Breng de aanleg en gedragskenmerken van je leerlingen in beeld. 

Kies voor Verwachten Kern als je wilt weten of je uit je leerlingen 

haalt wat erin zit. Kies de extra module als je inzicht wil krijgen in het 

zelfregulerend leren en de executieve functies van je leerlingen

Breng snel en gedetailleerd 

aandachtsgebieden in kaart.

Kies voor een of meer 

Verdiepende toetsen om snel 

en tijdig te signaleren wat je 

leerlingen nodig hebben en hoe 

je ze verder kunt brengen.

KERN MODULES KERN MODULE

+ Rekenen-Wiskunde
+ Begrijpend Lezen
+ Spelling

+ Hoofdrekenen
+ Technisch Lezen Tekst
+ Technisch Lezen 

Woorden

+ Leerpotentie 

 (groep 6 of 7 of 8)

+ Leerstrategieën 

 (groep 7 of 8)

+ Leermotivatie
 (groep 6 of 7 of 8)

Papier of digitaal
toetsen:  

€ 0,55 € 2,05 € 0,60
Hybride (papier 
en digitaal):  

Per leerling per jaar

€ 1885,- instapkosten*

Per leerling per module per jaar 

€ 232,- Eenmalige aanschaf per 
module

Per leerling per jaar

€ 809,95 instapkosten

Per leerling per jaar

€ 232,- Eenmalige aanschaf

Heeft jouw school behoefte aan verdiepend advies naar aanleiding van de resultaten uit het LVS?  
Kijk dan op boomlvs.nl/advies voor de mogelijkheden

* Bij de start van je abonnement betaal je eenmalig instapkosten. Daarmee ontvang je alle materialen om de toetsen bij al je leerlingen elk jaar in groep 3 t/m 8 af te nemen én alle achtergrondinformatie over de 
toetsen. Inclusief inhoudelijke en technische onboarding voor jou en je team. Daarna betaal je alleen de jaarlijkse leerlingprijs. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW; prijspeil 2023, (prijs)wijzigingen voorbehouden.

Continu Benoemen & 
Woorden Lezen 

€ 290,-

Nederlandse 
Dyscalculie Screener

€ 290,-

PI-dictee 

€ 393,95

TempoTest 
Automatiseren 

€ 393,95

€ 6,90

€ 5,25


