Prijslijst schooljaar 2021-2022
Alle prijzen zijn inclusief btw / exclusief verzendkosten.

Basisonderwijs

Toetslicenties
Losse licenties
Diatekst
Diawoord
Diaspel

Combipakketten

€ 3,05
€ 2,33
€ 2,33

Taaltoetsen compleet

€ 7,35

Diatekst en Diawoord

€ 5,68

(Diatekst, Diawoord en Diaspel)

Diacijfer

€ 3,05

Diatoetsen compleet

€ 9,64

(Diatekst, Diawoord, Diaspel en Diacijfer)

Bovenstaande Diatoetsen zijn beschikbaar vanaf leerjaar 1 t/m 6.
Alle toetsen en pakketten bevatten 2 licenties per toetstype voor een midden- en eindmeting, incl. gratis
beginmeting voor nieuwe leerlingen. Opgelet: in leerjaar 6 is er geen specifieke eindmeting beschikbaar.
Raadpleeg de toetskalender voor een overzicht van de adviesperiodes. Wil je anders toetsen dan hierboven vermeld? Contacteer
onze helpdesk voor advies.

Aanvullende leermiddelen taal
Diaplus Tekstenlab Taal

€ 426,30

Online tekstenbank met meer dan 1000 rijke, authentieke teksten en bijbehorend oefenmateriaal.
Eenvoudig differentiëren op elk niveau. Sluit bovendien mooi aan bij o.a. wereldoriëntatie, actualiteit en
vakoverschrijdende projecten/doelen.
Koppeling met groeiwijzer en niveaus. Schooljaarabonnement vanaf de ingangsdatum t/m 15 juli.
Beschikbaar in Dia-groeiwijzer voor het hele leerkrachtenteam.

www.diaplus.be

Voordeeltarieven bij afname toetslicenties in schooljaar 2021-2022
schooljaarabonnement Tekstenlab
grote school >150 leerlingen
kleine school <150 leerlingen

zie tarieven hierboven

€ 355,25
€ 299,43

Het aantal leerlingen op de schoollocatie onafhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van Diaplus.
DiaBe BV behoudt zich het recht voor om dit te controleren.
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Toetslicenties

Secundair onderwijs

Losse licenties
Diatekst NL

Beschikbaar voor
leerjaren
1 t/m 4
€ 3,25

Diatekst EN

Diawoord NL

1 t/m 3

€ 2,33

Diawoord EN

Diaspel
Diafoon

1 t/m 3
1

€ 2,33
€ 2,33

Diacijfer
Diawisk

Beschikbaar voor
leerjaren
1 t/m 4
€ 3,25
of 2 t/m 5*
1 t/m 4
€ 2,33
of 2 t/m 5*
1 t/m 3
€ 3,25
1 t/m 3
€ 2,33

Diatoetsen zijn beschikbaar voor a-stroom/b-stroom en alle finaliteiten in de tweede graad.
* Geen specifieke Diatoetsen voor arbeidsmarktfinaliteit (jaar 3/4). Enkel voor de b-stroom.
Raadpleeg de toetskalender voor een overzicht van de adviesperiodes. Wil je anders toetsen dan hierboven vermeld? Contacteer
onze helpdesk voor advies.

Combipakketten
Afname
gedurende
aantal
opeenvolgende
schooljaren
Pakket 1 - Alle
toetsen
Pakket 2

1

per
ll/jaar

2

per
ll/jaar

€ 18,57

€ 18,57

€ 32,43

€ 16,22

€ 8,58

€ 8,58

€ 13,91

€ 6,95

€ 19,13

€ 6,38

€ 21,57

€ 5,39

€ 7,36

€ 7,36

€ 12,28

€ 6,14

€ 16,49

€ 5,50

€ 19,69

€ 4,92

€ 7,36

€ 13,91

€ 6,95

€ 19,13

€ 6,38

€ 21,57

€ 5,39

€ 5,23

€ 5,23

€ 9,39

€ 4,70

€ 13,80

€ 4,60

€ 16,34

€ 4,09

€ 5,23

€ 5,23

€ 9,39

€ 4,70

€ 13,80

€ 4,60

€ 16,34

€ 4,09

€ 5,23

€ 5,23

€ 8,12

€ 4,06

€ 11,06

€ 3,69

€ 13,91

€ 3,48

€ 5,23

€ 5,23

€ 9,39

€ 4,70

€ 13,80

€ 4,60

€ 16,34

€ 4,09

€ 5,23

€ 5,23

€ 9,39

€ 4,70

€ 13,80

€ 4,60

3

per
ll/jaar

€ 44,51 € 14,84

4

per
ll/jaar

€ 48,36 € 12,09

NL compleet

Pakket 3

NL Diatekst+Diawoord+Diafoon

Pakket 4

€ 7,36

NL Diatekst+Diawoord+Diaspel

Pakket 5
NL Diatekst+Diawoord

Pakket 6
NL Diatekst+Diaspel

Pakket 7
NL Diatekst+Diafoon

Pakket 8
Engels Diatekst+Diawoord

Pakket 9
Diawisk+Diacijfer
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Leermiddelen Nederlands
Route, methode Nederlands eerste graad
Route starter (a-stroom)

Route basis (a-stroom)

tussenhandel
rechtstreeks**
€ 55,90
€ 49,90
inzage-exemplaar Route: € 41
Digitale handleiding
voor alle leerkrachten (schoolabonnement)

tussenhandel
€ 68,40

•
•

Route, leerwerkboek
GROEI (online oefenplatform)

•
•
•
•
•

Route, leerwerkboek
GROEI (online oefenplatform)
Diatekst (lj. 1-2)
Diawoord (lj. 1-2)
Diaplus Tekstenlab Nederlands*
rechtstreeks**
€ 62,40

€ 199

Route 2, methode Nederlands tweede graad
Dubbele finaliteit

Route 2 starter
•
•

jaar 3 (A)
jaar 4 (B)
Doorstroomfinaliteit

Route 2,
leerwerkboek
GROEI (online
oefenplatform)

tussenhandel
€ 31,18
€ 31,18
•
•
•

rechtstreeks**
€ 27,63
€ 27,63

Route 2,
leerwerkboek
Bisboek,
leerwerkboek
GROEI (online
oefenplatform)

Route 2 basis
•
•

•
•

Route 2, leerwerkboek
GROEI (online
oefenplatform)
Diatekst (lj. 3/4)
Diawoord (lj. 3)

tussenhandel
€ 36,38
€ 33,88
•
•
•
•
•

rechtstreeks**
€ 32,83
€ 30,33

Route 2, leerwerkboek
Bisboek, leerwerkboek
GROEI (online
oefenplatform)
Diatekst (lj. 3/4)
Diawoord (lj. 3)

tussenhandel rechtstreeks**
tussenhandel
€
33,90
€
29,95
€
39,10
jaar 3 (A)
€ 33,90
€ 29,95
€ 36,60
jaar 4 (B)
inzage-exemplaar Route 2 A + B: € 23,73 + € 23,73
inzage-exemplaar Bisboek A + B : € 2,73 + € 2,73
Digitale handleiding voor alle leerkrachten (schoolabonnement)
dubbele/doorstroomfinaliteit:
€ 325
+ extra handleiding bij Bisboek doorstroomfinaliteit:
€ 25

rechtstreeks**
€ 35,15
€ 32,65

Route 2 plus

Route 2, leerwerkboek
GROEI (online
oefenplatform)
•
Diatekst (lj. 3/4)
•
Diawoord (lj. 3)
•
Diaplus Tekstenlab
Nederlands*
tussenhandel
rechtstreeks**
€ 38,00
€ 34,45
€ 35,50
€ 31,95
•
•

Route 2, leerwerkboek
Bisboek, leerwerkboek
GROEI (online
oefenplatform)
•
Diatekst (lj. 3/4)
•
Diawoord (lj. 3)
•
Diaplus Tekstenlab
Nederlands*
tussenhandel rechtstreeks**
€ 40,73
€ 36,78
€ 38,23
€ 34,28
•
•
•

donkerblauwe leermiddelen = online materiaal
* Indien afname van minder dan 80 pakketten wordt een toeslag verrekend.
** 15% korting op Route of Route 2 in pakketten indien rechtstreekse bestelling bij en levering door uitgeverij DiaBe.
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GROEI

Online oefenmateriaal

Differentiëren a.d.h.v. ingeschaald oefenmateriaal volgens referentieniveaus
•

Groeipakket ‘lees- en luisterbegrip’

•
•
•

Groeipakket ‘werkwoorden’
Groeipakket ‘spelling’
Groeipakket ‘woorden en betekenis’
Groeipakket ‘nadenken over zinnen’

•

geschikt als aanvulling bij Diaplus Tekstenlab, om digitaal en individueel te oefenen, bijvoorbeeld tijdens afstandsonderwijs

kan los gebruikt worden als methodeonafhankelijk digitaal en individueel oefenmateriaal, maar sluit mooi aan bij Diaplus Tekstenlab
en/of leermethode Route

€ 3,50

Prijs per groeipakket:

Voordeelpakket GROEI

€ 12,50

alle groeipakketten

€ 1,20 per jaar per gebruiker

Prijs voor gebruikersonkosten:

Diaplus Tekstenlab Nederlands

€ 426,30

Online tekstenbank met meer dan 1000 rijke, authentieke teksten en bijbehorend oefenmateriaal.
Eenvoudig differentiëren op elk niveau. Sluit bovendien mooi aan bij o.a. studievakken, actualiteit en
vakoverschrijdende projecten/transversale doelen
Koppeling met groeiwijzer en niveaus. Schooljaarabonnement vanaf de ingangsdatum t/m 15 juli.
Beschikbaar in Dia-groeiwijzer voor het hele leerkrachtenteam.

www.diaplus.be

Voordeeltarieven bij afname toetslicenties voor Engels/Nederlands in
schooljaar 2021-2022
schooljaarabonnement Tekstenlab

zie tarieven hierboven

€ 355,25
€ 299,43

grote school >150 leerlingen
kleine school <150 leerlingen

Het aantal leerlingen op de schoollocatie onafhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van Diaplus.
DiaBe BV behoudt zich het recht voor om dit te controleren.
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LEES#BE - uitgave nr. 1

Tijdschrift, 8 thema’s, 40 blz. full colour druk, met oognieten.

Losse verkoop voor klassikaal gebruik (min. afname 15 stuks)

€5

Werkbladen en handleiding

€ 50

met communicatieve opdrachten, lesfiches en aanpasbare beoordelingsfiches (ca. 200 blz.)
digitaal verkrijgbaar via link

Voordeeltarief bij afname Diaplus Nederlands in schooljaar 2021-2022

schooljaarabonnement Tekstenlab
+ tijdschrift LEES#BE (min. 15 stuks)

zie tarieven hierboven

€ 3 per stuk
€ 50

werkbladen en handleiding

Leermiddelen Engels
Diaplus Tekstenlab Engels

€ 238,53

Online tekstenbank met +/- 145 teksten en bijbehorend oefenmateriaal. Eenvoudig differentiëren op 3
niveaus, 45 thema’s.

Koppeling met groeiwijzer en Europese referentieniveaus. Schooljaarabonnement vanaf de ingangsdatum t/m 15 juli.
Beschikbaar in Dia-groeiwijzer voor het hele leerkrachtenteam.

www.diaplus.be

Voordeeltarieven bij afname toetslicenties voor Engels in schooljaar 2021-2022
schooljaarabonnement Tekstenlab

zie tarieven hierboven

€ 197,93
€ 172,55

grote school >150 leerlingen
kleine school <150 leerlingen

Het aantal leerlingen op de schoollocatie onafhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van Diaplus.
DiaBe BV behoudt zich het recht voor om dit te controleren.
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Service, advies en scholing
Vanuit Diacademy bieden wij scholen die kiezen voor de Diatoetsen service en advies.
Tijdens het starttraject helpen we scholen praktisch op weg en bespreken de eerste
toetsresulaten van de eigen leerlingen. Het vervolgaanbod van Diacademy is bedoeld
om nader kennis te maken met de visie achter de Diatoetsen, de formatieve werkwijze
en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van taal en
rekenen. Ook kunnen scholen kiezen voor een begeleidingsaanbod bij Diaplus
Tekstenlab voor begrijpend lezen in aansluiting op de toetsen. Wij werken volgens de
formatieve werkwijze van de groeicyclus: Data, Duiden, Doelen, Doen, Doorgaan.

Aanbod voor alle klanten (data en duiden)
•
•
•

Dia-groeiwijzer met rapportages
helpdesk: telefonisch en via e-mail bereikbaar
2 x schooljaar (start en einde schooljaar) digitale algemene info- en vormingssessies via webinars
o opfrissessie: ‘Werken met het Dia-LVS/Nieuw in Dia-LVS’
o opfrissessie: ‘Resultaten analyseren in Dia-groeiwijzer’

Kostprijs: gratis voor alle scholen die Diatoetsen en/of leermiddelen in het huidige schooljaar hebben
besteld
Locatie: telefonisch/online/webinars
Tijdsduur: te bepalen

Starttraject (data en duiden)
Tijdens het starttraject maak je kennis met de Diatoetsen en leer je praktisch werken met het digitale
platform, Dia-groeiwijzer. Hoe voer je leerlingen in? Hoe zet je de toetsen klaar en neem je ze af? Als de
eerste toetsen zijn afgenomen, bespreken we de toetsresultaten. Wat is het taal- en rekenniveau van de
leerlingen? Hoe groot zijn de verschillen in een klas, wat kunnen we analyseren op het
schoolniveau? We duiden de verkregen data van de eerste toetsafnames in formatief perspectief.
Kostprijs: gratis in het eerste jaar van het gebruik van Dia-LVS
Locatie: online servicegesprek
Tijdsduur: 60 min.

Vervolgtrajecten (data, duiden, doorgaan, doelen en doen)

Miste je de algemene webinars, verkies je een sessie op een ander moment of wil je liever een persoonlijke
sessie (voor je schoolteam)? Vraag dan een vervolgtraject aan:
•
•
•

opfrissessie: ‘Werken met het Dia-LVS’
opfrissessie: ‘Resultaten analyseren in Dia-groeiwijzer’
opfrissessie: ‘Werken met Diaplus Tekstenlab’

Kostprijs: 95 euro per begonnen uur
Locatie: online, op schoollocatie is mogelijk tegen kilometer- en reistijdenvergoeding
Tijdsduur: afhankelijk van vraag
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Workshop op maat van de school (data, duiden, doorgaan, doelen en
doen)
Voor, tijdens en na het toetsen
Na een telefonisch voorgesprek komen we een dagdeel op school om jou/jullie op weg te helpen met het
digitale systeem en de praktische en beleidsmatige organisatie van de toetsen en rapportages in jouw
school. Daarnaast geven we advies over verdere implementatie en borging.
Werken met Diaplus Tekstenlab
Na Diatekst, de tekstbegriptoets van het Dia-LVS, krijgen leerlingen het online tijdschrift Lees van Diaplus
met interessante teksten op hun eigen leesniveau. Abonnees op Diaplus krijgen daarbij het werkmateriaal,
waarin de principes van effectieve leesdidactiek zijn verwerkt. Scholen die kiezen voor dit
begeleidingsaanbod helpen we met het halen van doelen van het leesonderwijs volgens de methodiek van
Diaplus.
We gaan concreet in op de manieren waarop je met Diaplus kunt werken met je leerlingen. Er zijn
verschillende invoeringsscenario's. Bij scholen die de Diatoetsen hebben afgenomen vertrekken we vanuit
de toetsresultaten van Diatekst (en eventueel ook Diawoord), die inzicht geven in het leesniveau van de
leerlingen en in de verschillende lezerstypen. We gaan in op de verschillende differentiatiemogelijkheden
binnen of buiten klasverband en het 'arrangeren' van het Diaplusmateriaal. We werken concreet aan een
programma-op-maat voor je leerlingen passend bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van
de school. Zo leer je op praktische wijze de systematiek en methodiek van Diaplus kennen, en leer je de
didactiek kennen aan de hand van het zelf ontworpen materiaal. Voor scholen die werken volgens de
werkwijze van 'close reading' vormt het Tekstenlab een rijke bron van teksten die voldoen aan de hoogste
kwaliteit.
Kostprijs: € 475
Locatie: telefonisch/online en op de eigen schoollocatie
Tijdsduur: 1/2 uur voorgesprek en 2,50 uur workshop
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BIJLAGE

OVERZICHT ISBN
LEERMIDDEL
ROUTE 1
DIGITALE HANDLEIDING ROUTE 1

ISBN
9789082735321

ROUTE 2 A (leerjaar 3)
BISBOEK 2A (leerjaar 3)
ROUTE 2 B (leerjaar 4)
BISBOEK 2B (leerjaar 4)
DIGITALE HANDLEIDING ROUTE 2 (A+B)
DIGITALE HANDLEIDING BISBOEK 2 (A+B)

9789082735352
9789082735369
9789082735390
9789464335507
9789082735376
9789082735383

LEES#BE

9789082735345
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