Laat iedere leerling groeien met

dia toetsen

adaptief, diagnostisch en
wetenschappelijk onderbouwd
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Toetsen om te groeien
Toetsen vanuit visie
Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien,
ongeacht zijn of haar niveau. Met Diatoetsen
kunt u die ontwikkeling volgen en gericht werken
aan de groei van iedere leerling. Toetsen om te
groeien dus, niet om af te rekenen.
Het gaat om meer dan alleen toetsen. Naast
Diatoetsenleveren wij Dia-groeiwijzer en Diaplus.
Onze kleurenliniaal geeft aan hoever leerlingen
zijn met de referentieniveaus. Bovendien krijgt
u inzicht in de sterke en zwakke punten van
individuele leerlingen. Diaplus sluit daarop aan:
oefenstof op het niveau van iedere leerling om
zo succesvol door te kunnen stromen naar het
voortgezet onderwijs.

Laat iedere leerling groeien

Recht doen aan verschillen

Het maakt niet uit op welk niveau een leerling
zich bevindt, er is altijd groeipotentie. Inzichtelijke
rapportages laten zien hoever leerlingen zijn in hun
taal- en rekenontwikkeling.

Iedere leerling ontwikkelt zich in zijn eigen
tempo. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen en
sluiten aan bij het niveau en het leerpotentieel
van uw leerlingen. Profielanalyses laten relatief
sterke en zwakke punten zien.

Toetsen om verder te komen
Toetsresultaten geven richting aan de verdere
ontwikkeling van leerlingen. De kleurenliniaal helpt
daarbij door de ontwikkelzones aan te duiden met
opeenvolgende kleuren.

Laat het onderwijs groeien
Zonder nakijkwerk hebt u meteen betrouwbare
en wetenschappelijk verantwoorde rapportages.
Zo biedt Dia-groeiwijzer onderwijsprofessionals
inzicht en gemak. De groei van uw leerlingen ziet
u terug in de groei van uw school.

dia plus
Het leerlingvolgsysteem
dat aansluit bij uw visie

Leerlingen ontvangen na het toetsen
een gratis digitaaltijdschrift LEES>>
van Diaplus dat aansluit op hun
toetsresultaat. Scholen met een
abonnement op Diaplus Tekstenlab
krijgen daarbij het printbare werkmateriaal.

lees >>

lees >>

Diaplus bestaat uit:
• Tekstenlab met meer dan 800
interessanteteksten met werk
materiaal, thematisch en op niveau
geordend.
• LEES>> op vier niveaus

gedicht
hans andreus

gedicht

edward van de vendel

Zee

Ik wou vandaag ik was

Ik lig hier

Ik wou vandaag ik was

op een luchtbed

een sprietje mooi groen gras,

en ik waai

maar da’s natuurlijk onzin.

over de zee.
Ik aai

Ik had er ook maar weinig aan,

over haar waterhaar.

ik zou alleen maar ergens staan

Ze ademt

op ’n weiland of tussen stenen

met me mee.

Dia-volgtoetsen

“ De Diatoetsen zijn niet
belastendof beladen voor
de leerlingen. Ze maken de
toetsenop hun eigen Chromebook. Het voelt niet als een
toets, ze zien het meer als een
les.”

en geen mens zou naar me omzien

matrasmatroos:

als ‘ie daar toevallig voorbij zou gaan

ik schipper

op hele lange benen

op haar rug.

tijdschrift van diaplus

tijdschrift van diaplus

En wanneer ze

en dan wou ik als sprietjes gras

overeind gaat staan

weer dat ik een mens was,

glij ik

dus wat ik nu al ben –

naar het strand
terug.

en zo kwam alles min of meer
op hetzelfde neer.

naar 1F

• Adaptief. Leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau.
• Digitaal gemak. De uitslagen zijn direct na de toetsafname
inzichtelijk op leerling-, groeps- en schoolniveau.
• Diagnostische toetsen met profielanalyses van sterke en
zwakke punten.
• Goede aanknopingspunten voor gericht en gedifferentieerd
handelen.
• Inzichtelijk voor iedereen. Kleuren maken de taal- en rekenontwikkeling zichtbaar voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Ik ben een soort

naar 2F - 2F

• Toetsen om verder te komen, met aansluitende materialen
van Diaplus.
• Instelbare streefscores, zodat u optimaal kunt aansluiten bij
de ambities en mogelijkheden van iedere leerling.
• Met voorleesfunctie, de mogelijkheid tot vergroten en vraag
voor vraag werken in eigen tempo.

ELLEN CLAASSEN, R.-K. BASISSCHOOL VERBURCH-HOF, POELDIJK

Overgaan op een nieuw LVS?
Dat kan! Onze adviseurs laten
u graag zien hoe u gericht en
gedifferentieerdkunt handelen.

U kunt gedurende het schooljaar
meedoen aan onze gratis onderzoeken. Bekijk onze website voor
meer informatie over de lopende
onderzoeken.

Partners
NSCCT, Redzaamheidslezen,
Planb2, ParnasSys, ESIS,
Basispoort, FocusPO,
Leeruniek, Friese plaatsingswijzer

Lezerstypen na profielanalyses
Dia-groeiwijzer berekent profielen van de deelscores
micro-, meso- en macrobegripbij begrijpend lezen.
Deze profielenduiden lezerstypen 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
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Dia-volgtoetsen

Kolibrie
5

Kolibrie

taal

Wetenschappelijke naam: Apodiformes
Leefgebied: Amerika
Eet graag: nectar van 1000 verschillende soorten bloemen
Leeftijd: tot 15 jaar oud
Lengte: 5 tot 10 cm
5
Gewicht: tussen 1,8 en 3 gram
Status: niet bedreigd
Bijzonder: kleinste vogel ter wereld

10 Eten
10

5

10

De kolibrie eet graag nectar uit bloemen. Hij kan bij nectar
komen waar andere dieren niet bij kunnen. Z’n tong is lang
en aan het eind gespleten. Hij kan z’n tong meer dan tien
keer per seconde uitsteken. En z’n snavel is heel handig. De
15 verschillende kolibriesoorten hebben
15
15 allemaal andere snavels:
heel lang, heel kort of juist krom. Daardoor kunnen ze niet
allemaal uit dezelfde bloemen drinken. Dat is maar goed ook.
1
Hoe
komt
hetsamen
dat de
kolibrie
nectar uit bloemen kan eten?
Als ze
te lang
zijn,
maken gemakkelijk
ze meteen ruzie.

10

15

vanwege de dikke tong
20 A.
Vliegen
Het is een klein vogeltje, maar hij kan erg snel vliegen. Als
B. vanwege de kleverige tong
een mannetje een duikvlucht maakt, dan kan hij wel 100
kilometer
per de
uurlange
halen. tong
Een kolibrie kan jou dus bijna
C.
vanwege
inhalen op de snelweg! Kolibries vliegen als een helikopter.
25 Hun vleugels bewegen soms wel tachtig keer per seconde op
en neer. Ze kunnen ook recht omhoog en omlaag vliegen en
zelfs achteruit.

30

20

25

Energie
Een kolibrie heeft veel energie nodig en zit nooit stil. Alleen
in de nacht rust hij. Zijn lijf wordt dan heel koud. Zo bespaart
hij energie. Het lijkt een beetje op een winterslaap bij beren.

Geef de betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin:
Naar: www.natgeojunior.nl, www.wikipedia.nl, www.ketnet.be

30

De jongen ontkende dat het verhaal waar was.

Wetenschappelijke naam: Apodiformes
Leefgebied: Amerika
Eet graag: nectar van 1000 verschillende soorten bloemen
Leeftijd: tot 15 jaar oud
Lengte: 5 tot 10 cm
Gewicht: tussen 1,8 en 3 gram
Status: niet bedreigd
Bijzonder: kleinste vogel ter wereld

Diatekst:
toets voor begrijpend lezen

Eten
De kolibrie eet graag nectar uit bloemen. Hij kan bij nectar
komen waar andere dieren niet bij kunnen. Z’n tong is lang
en aan het eind gespleten. Hij kan z’n tong meer dan tien
keer per seconde uitsteken. En z’n snavel is heel handig. De
verschillende kolibriesoorten hebben allemaal andere snavels:
heel lang, heel kort of juist krom. Daardoor kunnen ze niet
allemaal uit dezelfde bloemen drinken. Dat is maar goed ook.
Als ze te lang samen zijn, maken ze meteen ruzie.

Diatekst meet het begrip van verschillende
soorten teksten in lijn met de referentieniveaus.
De meerkeuzevragen toetsen het tekstbegrip
van woord- en alineaniveau tot globaal tekstVliegen
niveau.
Het is een klein vogeltje, maar hij
kan erg snel vliegen. Als
een mannetje een duikvlucht maakt, dan kan hij wel 100
kilometer per uur halen. Een kolibrie kan jou dus bijna
inhalen op de snelweg! Kolibries vliegen als een helikopter.
Hun vleugels bewegen soms wel tachtig keer per seconde op
en neer. Ze kunnen ook recht omhoog en omlaag vliegen en
zelfs achteruit.

Diawoord:
toets voor woordenschat

Energie
Een kolibrie heeft veel energie nodig en zit nooit stil. Alleen
in de nacht rust hij. Zijn lijf wordt dan heel koud. Zo bespaart
hij energie. Het lijkt een beetje op een winterslaap bij beren.

Diawoord toetst de woordkennis van uw leerlingen los van het tekstbegrip. Het gaat dan om
begrip van schooltaalwoorden, dus woorden
die ertoe doen. De score van Diawoord kan de
diagnose van Diatekst bevestigen en versterken.

Naar: www.natgeojunior.nl, www.wikipedia.nl, www.ketnet.be

Kies een van de onderstaande antwoorden:
2

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.

4

Diaspel:
toets voor taalverzorging

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

...

u 0:00 / 0:07

ä

3

Tina stuurde uit

è

é

ê

ë

een kaartje naar haar oom en tante.

ï

ü

ç

‘

Diaspel toetst de vaardigheid van uw leerlingen op het gebied van taalverzorging. De
toets bestaat uit drie onderdelen: spelling van
werkwoorden, woordspelling en interpunctie.
Leerlingen krijgen geen foute woordbeelden
aangeboden dankzij een digitaal dictee.

rekenen
Diacijfer:
toets voor rekenen
De toets bestaat uit kale opgaven en context
opgaven. De contextopgaven zijn realistische
afbeeldingen en bevatten zo min mogelijk tekst
en veel beeld, zodat taal geen struikelblok
vormt.
De toets bevat vooral open opgaven zodat
leerlingen het rekenprobleem oplossen, en niet
terugredeneren vanuit meerkeuze-opties.

4

Hoeveel blokjes missen er in deze kubus?
blokjes

dia groeiwijzer

“ De uitkomsten van de Diatoetsen laten zien
waar mijn leerlingen staan en wat de volgende
stap in hun ontwikkeling is. Dan kan ik dus heel
gericht aan de slag om mijn leerlingen verder te
helpen.”

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.

ROELIE BOLKS, INTERN BEGELEIDER
CBS DE BRON, DE KRIM

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

dia groeiwijzer
groeiwijzer

toetsscore
streefscore
begin

eind midden

eind

Uitleg
Hulp

Resultaten > Leerling

Resultaten leerling
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Zoeken

Leerling
Export

> op groepsniveau
In het groepsoverzicht staan alle belangrijke
toetsresultaten bij elkaar: de kleurniveaus, de
behaalde referentieniveaus (vanaf groep 6) en
de percentielscores.

Bradley Boularous
Cerise Claes
Elza Fester
Naomi Leeds
Farsid Fatouh
Giovanni Gonzales
Hanna Hogervorst
Ivar Immerzeel
Justin de Mol
Kyara Karabay

DIATEKST

DIAWOORD

DIASPEL

BLN

A-E
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WSN

A-E

Begin
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A-E

953
814
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809
956
665
620
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855

B
C
D
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B
E
E
B
A
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809
855
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A
E
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C
A
C
E
C
A
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953
971
945
1034
1068
868
884
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1094
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B
C
B
A
D
D
D
A
A
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“ De handleidingen in de online werkomgeving
zijn superhandig. Voor elke vraag die je maar kunt
bedenken, is er een antwoord in de vorm van een
handleiding. Die gebruiksvriendelijkheid is echt een
grote plus van Dia-groeiwijzer.”
ELLEN CLAASSEN, INTERN BEGELEIDER
R.-K. BASISSCHOOL VERBURCH-HOF, POELDIJK

> op schoolniveau

25

26

Lezerstype
compenserend
schools
vermijdend
vermijdend
-

36

29
25
15

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

14

16
10
2

A

Landelijk

B

Beginmeting

C

Eindmeting

D

E
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“ Ik kan me veel beter
concentrerenals ik een toets
op een iPad maak. ”

In de afgelopen jaren hebben al
tienduizenden leerlingen kennis
gemaakt met de Dia-eindtoets!

De digitale

BEN, LEERLING 12 JAAR,
CBS DE REGENBOOG, HOOGEVEEN

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn basisscholen verplicht om een eindtoets
af te nemen bij leerlingen van groep 8. De adaptieve Dia-eindtoets vormt de
perfecte basis voor een goed onderbouwd schooladvies en kan binnen één
dagdeel worden afgenomen. De eindtoets is daarnaast ideaal in aansluiting
op de Dia-volgtoetsen en gemakkelijk en veilig in gebruik op elke computer,
laptop of tablet!

Een toets voor iedere leerling
De Dia-eindtoets is een adaptieve toets die leerlingen toetst op hun eigen
niveau. Door de korte en digitale afname kunnen leerlingen zich goed
concentreren en blijven ze gemotiveerd. Ze kunnen een vraag overslaan
en later beantwoorden en er wordt steeds één vraag op het scherm weergegeven. De Dia-eindtoets biedt bovendien aanpassingen voor leerlingen
met speciale onderwijsbehoeften.

Een betrouwbare toets, een verantwoorde keuze
Inhoud Dia-eindtoets
De Dia-eindtoets bestaat uit de volgende onderdelen:
Begrijpend lezen Het onderdeel begrijpend lezen biedt aantrekkelijke teksten
en een duidelijke vraagstelling.
Rekenen De rekenopgaven bevatten veel realistisch beeldmateriaal en zo min
mogelijk tekst, zodat taal geen struikelblok vormt.
Taalverzorging Taalverzorging toetst spelling van werkwoorden, spelling van
woorden en interpunctie.
Woordenschat In dit toetsonderdeel gaat het om begrip van schooltaal
woorden: woorden die ertoe doen bij de doorstroom naar het voortgezet
onderwijs.

De Expertgroep Toetsen PO is positief over de inhoud en de uitstekende
psychometrische kwaliteit van de Dia-eindtoets. Gemiddeld is er een
sterke overeenkomst met het schooladvies.

Inzichtelijke rapportages
In Dia-groeiwijzer vindt u per leerling een individueel leerlingrapport en
een groeps- en schooloverzicht. De Dia-eindtoets
geeft een uitslag op referentieniveauvoor taal en
Leerlingrapport Eindtoets Basisonderwijs
rekenen en een toetsadvies.
Isa Bos
Referentieniveau

Percentielscore
V

IV

III

II

1F

354

Rekenen/wiskunde

1S

367

Taalverzorging

2F

360

n.v.t.

345

Woordenschat

Kennismaken met de Dia-eindtoets?
De proeftoets is een prettige manier voor leerlingen om kennis te maken met de setting van
de Dia-eindtoets. Aanmelden voor de proeftoets kan via onze website.

“ De toegankelijkheid van de teksten vind
ik een groot pluspunt. De teksten sluiten
goed aan bij de belevingswereld van de
kinderen! ”
MISCHA STOKEBROEK, LEERKRACHT GROEP 7/8,
AMOS, AMSTERDAM

Vaardigheidsscore

I

Begrijpend lezen

321

338

351

PRO/BB

BB / KB

KB/GT

Scores op de toetsonderdelen
Leerlingen krijgen voor elk toetsonderdeel een vaardigheidsscore. In de balken onder ‘Percentielscore’
wordt de behaalde vaardigheidsscore vergeleken met
de scores van leerlingen in het hele land die de Diaeindtoets gemaakt hebben. De percentielscore wordt
weergegeven met een vierkant.

Percentielscore
V 20% laagst scorende leerlingen
IV 20% onder het gemiddelde
III 20% rond het gemiddelde
II 20% boven het gemiddelde
I
20% hoogst scorende leerlingen

357

GT/H

.

364

370

H/V

V

EINDSCORE

360

390

Referentieniveau
In de referentiekaders is voor taal en rekenen
vastgesteld wat de leerling moet kennen en kunnen op
bepaalde momenten in het onderwijs. Bij de eindtoets
is het basisniveau 1F en het streefniveau 2F (taal) of 1S
(rekenen).

TOETSADVIES

VMBO GT/HAVO

EINDSCORE
De eindscore is een gewogen gemiddelde van de
vier toetsonderdelen: begrijpend lezen (27.3%),
rekenen (40.9%), taalverzorging (22.7%) en
woordenschat (9.1%).
TOETSADVIES
Eindscore:
Elke leerling komt het best tot zijn recht in een
brugklastype dat past bij zijn/haar niveau.
Isa krijgt op basis van deze eindscore het
advies: VMBO GT/HAVO.

Legenda
PRO Praktijkonderwijs
BB
VMBO, Basisberoepsgerichte leerweg
KB
VMBO, Kaderberoepsgerichte leerweg
GT
VMBO, Gemengde/theoretische leerweg
H
HAVO
V
VWO

Presentatie op school?

Workshops

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.

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.

Ga naar www.diataal.nl voor meer informatie.

Meer informatie?

050 8200120 / info@diataal.nl

WWW.DIATAAL.NL
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