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De Dia-einDtoets
Heeft u al gekozen voor een eindtoets die past bij uw visie? De 
Dia-eindtoets is een officiële eindtoets waar uw school voor kan 
kiezen. De Dia-eindtoets is een adaptieve, digitale eindtoets die 
in een dagdeel kan worden afgenomen. De Dia-eindtoets is zeer 
gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en sluit perfect aan bij de Dia-
volgtoetsen die op steeds meer scholen als LOVS wordt ingevoerd. 

goeDe beoorDeling
De Dia-eindtoets geeft een betrouwbare indicatie voor het type 
voortgezet onderwijs waar een leerling het beste op zijn plek is. 
De inhoudelijke en onderwijskundige aspecten zijn als voldoende 
beoordeeld door de Expertgroep Toetsen PO. De COTAN heeft 
positief geoordeeld over de validiteit en de betrouwbaarheid. 

PlusPunten Dia-einDtoets
- Adaptief
- Binnen een dagdeel af te nemen
- Begrijpelijke vraagstelling
- Wetenschappelijk onderbouwd
- Digitale leerling-, klas- en schoolrapportages 
- Sluit aan op onze diagnostische volgtoetsen

De inhouD van De Dia-einDtoets
De Dia-eindtoets bestaat uit de toetsonderdelen begrijpend lezen, 
rekenen/wiskunde, taalverzorging en woordenschat. Begrijpend  
lezen  bestaat uit aantrekkelijke teksten met een begrijpelijke  
vraagstelling. Bij de rekenopgaven wordt zoveel mogelijk 
realistisch  beeldmateriaal gebruikt en zo min mogelijk tekst, zodat 
taal geen struikel blok vormt. Bij taalverzorging worden leerlingen 
getoetst op grammatica, interpunctie en spelling. Woordenschat 
is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Voor alle vakken 
is een goede woorden schat van belang, vooral als het gaat om 
schooltaal woorden. In deze korte toets gaat het om begrip van 
woorden.

‘Er is sprake van een goede overeenkomst tussen het 
schooladvies en het Dia-eindtoetsadvies.’  cotan 

‘Een solide toets, een prima onderbouwing van het 
schooladvies.’  directeur basisschool
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Semm Bloem

Leerlingrapport Eindtoets Basisonderwijs 2019

Eindscore:Referentieniveau
In de referentieniveaus is voor taal en rekenen  
vastgesteld  wat leer lingen moeten  kennen en kunnen 
op bepaalde  momenten in het onderwijs. Bij deze toets 
is het basisniveau 1F en het streef niveau 2F (taal) of 
1S (rekenen ).

Percentielscore
Een percentielscore vergelijkt de behaalde  score met 
die van leerlingen in het hele land. Een percentiel van 
48 wil zeggen dat 48% van de leerlingen op deze 
deeltoets even hoog of lager scoorde. 52% van de 
leerlingen  scoorde hoger.

EINDSCORE
De eindscore is een gewogen gemiddelde van de 
vier onderdelen: begrijpend lezen (30%), rekenen 
(40%), taalverzorging (20%) en woordenschat 
(10%).

ADVIES
Elke leerling komt het best tot zijn recht in een 
brugklastype dat past bij zijn niveau . 
Semm krijgt op basis van deze eindscore het  
advies: VMBO GT/HAVO. 

  

Legenda
PRO Praktijkonderwijs
BL VMBO, Basisberoepsgerichte leerweg 
KL VMBO, Kaderberoepsgerichte leerweg
GT VMBO, Gemengd/theoretische leerweg
HAVO
VWO

 Begrijpend lezen            

 Rekenen/wiskunde             

 Taalverzorging         

 Woordenschat 

Referentieniveau      Percentielscore  

  
 BL                 KL                 GT             HAVO          VWO 

 
2F 48

1F 48

1F 20

nvt 93

                                     EINDSCORE                         ADVIES 

  GT/HAVO359. .
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voor vrijblijvenDe informatie

een toets voor alle leerlingen
De adaptiviteit in de Dia-eindtoets maakt het mogelijk dat 
leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau. Door de 
korte, digitale afname en begrijpelijke vraagstelling kunnen 
leerlingen zich goed concentreren. Leerlingen kunnen een 
vraag overslaan en later beantwoorden en er wordt steeds één 
vraag op het scherm weergegeven. Daarnaast biedt de Dia-
eindtoets diverse aanpassingen voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. 

Wilt u kennismaken met De Dia-einDtoets?
Door deel te nemen aan de proeftoets kunt u kennismaken 
met de Dia-eindtoets. De proeftoets is een prettige manier 
voor leerlingen om kennis te maken met de setting van de Dia-
eindtoets. Voor leerkrachten is het een goede kennismaking 
met de docentmodule.

Beschikt u niet over voldoende digitale middelen en wilt u 
toch deelnemen aan de Dia-eindtoets, dan kunt u eventueel 
gebruik maken van onze betaalde iPadservice.
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