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Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien. Met 
Diatoetsen brengt u voor de kernvakken Neder-
lands, Engels en rekenen/wiskunde de vaardigheid 
van uw leerlingen in kaart en kunt u hun ontwik-
keling volgen. En gericht werken aan de taal- en 
reken vaardigheid die ze nodig hebben bij alle 
vakken. 

Diatoetsen vormen het startpunt. Na de eerste 
screening geven heldere rapportages antwoord op 
uw vragen: welke leerlingen hebben achterstand, 
op welke gebieden?  Hoe groot zijn de verschillen  
tussen leerlingen in een klas, per vakgebied? De 
diagnostische toetsinformatie biedt de nodige 
aanknopingspunten waarmee u iedere leerling tot 
zijn recht kunt laten komen. Bij de volgtoetsen kan 
iedere leerling groei laten zien ten opzichte van  
streefscores die worden gegeven per schooltype 
en leerjaar. Zo kunt u met uw leerlingen werken 
aan een succesvolle doorstroom in het type onder-
wijs dat bij ze past. Diatoetsen zijn toetsen om 
verder te komen, niet om af te rekenen. 

Toetsen om verder te komen 
Diaplus en Dia-groeiwijzer helpen u om verder te 
komen. De kleurenliniaal van Dia-groeiwijzer geeft 
aan hoever de leerlingen zijn in hun ontwikkeling. 
Diaplus sluit daarop aan met aansluitende kleuren . 
Zo kunt u met uw leerlingen werken aan de Neder-
landse referentieniveaus en de ERK-niveaus voor 
Engels. 

Recht doen aan verschillen
Diatoetsen zijn adaptief en sluiten aan bij het 
niveau  van uw leerlingen.
Bovendien zijn ze diagnostisch, profielanalyses 
laten relatief zwakke en sterke punten van iedere  
leerling zien, bijvoorbeeld op het gebied van 
begrijpend  lezen. Die helpen u om onderbouwd en 
gericht te werken aan verdere groei.

Verder in het VO
Het toetsvolgsysteem van Diatoetsen is het enige 
volgsysteem dat doorloopt van het basisonder-
wijs tot in het voortgezet onderwijs. Na de eerste 
screening kunt u gericht werken aan succesvolle 
groei in het vervolgonderwijs dat bij iedere leerling 
past. Met aangepaste streefscores van vmbo-bb 
tot en met het VWO.

Laat het onderwijs groeien
Als leerlingen groeien, groeit het onderwijs. De 
betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde 
rapportages van Dia-groeiwijzer zijn onmisbare 
instrumenten van taal- en rekenbeleid. Onze 
onderwijsadviseurs helpen u op weg. Verdiepende 
workshops en begeleiding vindt u in het aanbod 
van Diacademie.  

Toetsen om te groeien

Meer dan alleen toetsen



• Methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de kernvakken 
Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.

• Genormeerd aan de Nederlandse referentieniveaus en de 
ERK-niveaus voor Engels.

• Flexibel: als leerlingvolgsysteem voor alle kernvakken of voor 
een bepaald vak of leerjaar.

• Digitaal gemak. De uitslagen zijn direct na de toetsafname 
inzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau.

“ Het is erg prettig dat de 
toetsen  digitaal zijn. We 
hebben  er niet veel werk aan 
en de resultaten hebben we 
meteen binnen. ” 

AGNES TEN BOSCH, DOCENT

BAUDARTIUS COLLEGE, ZUTPHEN

 Diatoetsen zijn in gebruik 
bij ruim 35% van de VO-
scholen!

Leerlingen ontvangen na het 
toetsen  een gratis digitaal tijd-
schrift LEES>> van Diaplus dat 
aansluit op hun toets resultaat. 
Scholen met een abonnement op 
Diaplus Tekstenlab krijgen daarbij 
het printbare werkmateriaal. 

dia  plus
Diaplus bestaat uit: 
• Tekstenlab met meer dan 800 

interessante  teksten met werk-
materiaal, thematisch en op niveau 
geordend.  

• LEES>> op vier niveaus.
• Diaplus-rekenen/wiskunde is in 

ontwikkeling .

Dia-volgtoetsen

Het leerlingvolgsysteem 
dat aansluit bij uw visie 

Partners
Magister, SomToday, 
Numo-Muiswerk, NSCCT

Lezerstypen na profielanalyses
Dia-groeiwijzer berekent profielen van de 
deelscores micro-, meso- en macrobegrip  bij 
begrijpend  lezen. Deze profielen  duiden lezers-
typen aan met elk specifieke  behoeften op het 
gebied van leesdidactiek. 

micro      meso       macro

micro      meso       macro

micro      meso       macro

compenserende lezer

schoolse lezer

vermijdende lezer

• Diagnostische informatie maakt het mogelijk om de toetsen  
formatief in te zetten voor differentiatie in de klas en voor 
gerichte  individuele ondersteuning.

• Ontwikkeling is inzichtelijk voor docenten, leerlingen en 
ouders  aan de hand van kleurcodering.

• Innovatief en betrouwbaar dankzij jarenlang wetenschappe-
lijk onderzoek.
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Diatekst: 
toets voor begrijpend lezen 
Diatekst meet het begrip van verschillende 
soorten teksten in lijn met de referentieniveaus. 
De meerkeuzevragen toetsen het tekstbegrip van 
woord- en alineaniveau tot globaal tekstniveau.

Diawoord:
toets voor woordenschat 
Diawoord toetst de woordkennis van uw leer-
lingen los van het tekstbegrip. De score van Dia-
woord kan de diagnose van Diatekst bevestigen  
en versterken. Leerlingen worden ongeveer 50 
woorden aangeboden in zinnen met minimale 
context. 

Nederlands
Diaspel: 
toets voor taalverzorging
Diaspel toetst de vaardigheid van uw leer lingen 
op het gebied van taalverzorging.  De toets 
bestaat  uit drie onderdelen: spelling van werk-
woorden, woordspelling en (grammaticale ) 
begrippen. Leerlingen krijgen geen foute woord-
beelden aangeboden dankzij een digitaal dictee.

Diafoon: 
toets voor luistervaardigheid
Diafoon toetst de luistervaardigheden van uw 
leerlingen. De luistertesten zijn een aanvulling op 
de leestoetsen.

Dia-volgtoetsen

“ Sommige leerlingen hebben moeite met 
tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar 
micro, meso en macro. Deze scores laten me zien 
waar het probleem zit, zodat we gericht gaan 
oefenen.” 

PAULA SMIT,  REMEDIAL TEACHER

CALANDLYCEUM, AMSTERDAM

Kies een van de onderstaande antwoorden:

A. Hij gaf toe dat het verhaal waar was.

B. Hij twijfelde of het verhaal waar was.

C. Hij zei dat het verhaal niet waar was.

Geef de betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin:

De jongen ontkende dat het verhaal waar was.

1

Luister aandachtig naar het volgende geluidsfragment.
Let op: je krijgt de tekst maar één keer te horen.

00:17 van  00:43

Flexibel bouwen (1)
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Heb je ooit een reclameboodschap op televisie gezien die je op een of 
andere  manier ontroerde en raakte? Krijg je tranen in je ogen als je 
aan een bepaalde reclame denkt? Het antwoord is bijna zeker ‘ja’. Het 
effect dat de reclame op je heeft, kan toegeschreven worden aan de 
psychologie  van reclame.

Wat is de psychologie van reclame?
De psychologie van reclame is eigenlijk de combinatie van vele 
verschillende  dingen die de trends in het koopgedrag proberen te 
voorspellen . Tegenwoordig beperkt reclame zich niet tot tijdschriften , 
kranten, radio, televisie of zelfs het internet. Want het is eigenlijk 
aanwezig  in bijna alles wat ons omringt. We zien het in de manier 
waarop  producten in warenhuizen tentoongesteld worden. Het bepaalt 
de kleur en de grootte van aardappelchips en de prijs van kleding. Alles  
wat een product aantrekkelijk maakt en onze aandacht trekt, is met 
andere woorden  een krachtig middel om reclame te maken. Wanneer we 
iets kopen of consumeren, dan proberen we ons van andere mensen te 
onderscheiden . We hebben het verlangen om anders en uniek te zijn. De 
psychologie van reclame profiteert van deze wens. 

Strategieën in de psychologie van reclame
Als je ooit naar de supermarkt geweest bent om een ‘paar dingen’ te 
kopen en thuiskwam met een volle kar, proficiat! Je bent het slachtoffer 
geweest van de technieken die de wetenschap van de reclame gebruikt. 
Verkopers gebruiken de volgende strategieën:
-  Mechanisch: Deze strategie beïnvloedt mensen door een slogan of 

een beeld te herhalen. De voortdurende herhaling is bedoeld om de 
gebruiker  te overtuigen om een aankoop te doen.

-  Overredend: De bedoeling van deze techniek is om jou te laten geloven 
dat een product het gelijkwaardige product van een andere producent 
overstijgt. 

-  Projectief: Hierbij wordt een product onder de aandacht gebracht 
als iets wat past bij de interesses of meningen van iemand die een 
voorbeeld  is voor een grotere groep mensen.

-  Suggestief: Tot slot is er deze strategie die zich richt op de 
 angst gevoelens , de vrees of de stress van een gebruiker. Het probeert 

hem te overtuigen dat er een ‘magisch product’ bestaat, dat alleen voor 
hem ontworpen is.

Nu weet je het: jij bent het doelwit van reclamemakers. De vraag is of je 
toe zult happen… 

Naar: https://verkenjegeest.com/de-psychologie-van-reclame-en-het-effect-op-mensen/ 7

PSycHologie 
van de 

reclame

 

Wat wil jij later worden?
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10

Lees: “Het effect … van reclame.” (regel 4-5)  Welk verband staat in deze zin?

A. een tegenstelling

B. een vergelijking

C. een verklaring

1

Dictee: Luister naar het fragment en vul het ontbrekende woord in

0:00 / 0:05

...u

1 In de klas is                                         verboden.
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Diacijfer: 
toets voor rekenen
Met Diacijfer is het mogelijk om het rekenniveau 
van uw leerlingen te toetsen. In de toets is taal 
zoveel mogelijk vervangen door beeld. Leerlingen 
worden daardoor niet afgeleid door de taligheid 
van de opgaven. 

Diawisk: 
toets voor wiskunde
Met Diawisk krijgt u inzicht in de wiskundige 
vaardigheden van uw leerlingen. Diawisk bestaat 
uit een set opgaven passend bij het wiskunde-
programma in de onderbouw.

rekenen/wiskunde

Dia-volgtoetsen

Engels
Diatekst: 
toets voor Engels leesbegrip
Met Diatekst Engels brengt u de Engelse lees-
vaardigheid van uw leerlingen in kaart. De toets-
uitslagen zijn gerelateerd aan de niveaus van 
het Europees Referentiekader. Daarnaast zijn ze 
landelijk genormeerd, zodat u uw leerlingen kunt 
vergelijken met leerlingen van hetzelfde onder-
wijsniveau in het VO.  

Diawoord: 
toets voor Engelse woordenschat
Diawoord gebruikt u om de Engelse woorden-
schat van uw leerlingen te meten. De woorden-
schattoet is gebaseerd op algemene frequentie-
lijsten in combinatie met woorden die leerlingen 
in de loop van hun schooltijd tegenkomen. 

Kies een van de onderstaande antwoorden:

A.   greet

B.   high five

C.   wave

Geef de betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin:

John en Karin zwaaien naar elkaar op straat.

4

LADYBUGS

There are about 5,000 different species (soorten) 
of ladybugs in the world. These much loved insects 
are also known as “lady beetles” or “ladybird 
beetles”. They come in many different colors
and patterns. In many cultures ladybugs are 
considered  good luck. Most people like them 
because  they are pretty, and harmless (onschuldig) 
to humans. But farmers love them because they 
eat insects which eat farmers’ plants. One ladybug 
can eat up to 5.000 insects in its lifetime!

Most ladybugs have round bodies with six short 
legs. Some species have spots, some stripes and 
others have no markings at all.

5

10

Waarom houden boeren van lieveheersbeestjes?

A. Omdat ze mooi zijn.

B. Omdat ze zich met de insecten die de planten van boeren eten voeden. 

C. Omdat ze onschuldig zijn.

3

4 Na hoeveel minuten haalde Hassan Jordi in?

minuten

1 cm2

Hoeveel cm2 is de oppervlakte van Het figuur?

6 cm2oppervlakte figuur =



> op leerlingniveau 
De groeigrafiek laat zien hoever de leerling is 
met de referentieniveaus en hoe de ontwikkeling 
verloopt ten opzichte van de streefscores.

> op klasniveau
In het klassenoverzicht staan alle belangrijke 
toetsresultaten bij elkaar: de kleurniveaus, de 
behaalde  referentieniveaus en de percentiel-
scores.

> op schoolniveau
De staafdiagrammen laten zien waar uw school 
staat ten opzichte van de landelijke percentielen. 

In Dia-groeiwijzer, een online platform, ziet u in één oogopslag hoever uw leerlingen zijn 
met de referentieniveaus taal en rekenen. 

De toetsresultaten worden heel inzichtelijk gerapporteerd. De ontwikkeling van uw leerlingen 
volgt u aan de hand van de kleurenliniaal en de referentieniveaus. Per meetmoment worden 
bovendien streefscores getoond, die u desgewenst zelf kunt aanpassen. 

De sterke en zwakke punten van leerlingen worden automatisch geanalyseerd in scoreprofielen. 
Zo wordt een handelingsperspectief geboden.  

“ Wat een fantastische service biedt Diataal, 
zowel telefonisch als per mail: snel en kundig!”

ANCHA LE COULTRE, DOCENT

BONAVENTURACOLLEGE, LEIDEN

dia  groeiwijzer

Rapportage

“ Het is fijn om te zien op welk niveau 
leerlingen  ongeveer moeten zitten. Je kan zien 
welke leerlingen onder het niveau presteren 
en welke erboven zitten. Daar komen soms 
verrassende  dingen uit! ”

MARIJE GERRITSEN, DOCENT

BAUDARTIUS COLLEGE, ZUTPHEN
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Meer informatie?

050 8200120 / info@diataal.nl 
HW MESDAGPLEIN 1 / 9718 HP GRONINGEN

Presentatie op school?
Wij komen graag op uw school langs voor 
een presentatie waarin we onze producten 
en diensten toelichten. Ook adviseren wij 
u bij het verder inzetten van de Diatoetsen 
als diagnostisch instrument en als leerling-
volgsysteem.

Ga naar www.diataal.nl voor meer informatie .

Workshops
Vanuit Diacademie bieden we workshops, 
studiedagen en lezingen aan. Deze helpen u 
op weg met de invoering van Diatoetsen
bij u op school, en zijn praktijkgericht of 
verdiepend rondom thema’s als begrijpend 
lezen en differentiëren. Op onze website vindt 
u hierover meer informatie. De workshops zijn 
altijd meer op maat te maken.

DIATAAL BV IS VOORTGEKOMEN UIT DE
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