
 

 

 

 

Gratis kennismaken met onze Diacijfer toets? Doe mee met het onderzoek van Diacijfer 2.0! 

Met een vernieuwde blik op het toetsen voor taal en rekenen helpen we leerlingen om verder te komen. 

Inmiddels maakt meer dan 35% van de VO scholen gebruik van één van de Diatoetsen. Bij de ontwikkeling 

van de toetsen hechten we veel waarde aan wetenschappelijke onderbouwing en voeren doorlopend 

onderzoeken uit zodat de Diatoetsen van hoge kwaliteit zijn. Meedoen aan een onderzoek betekent kosteloos 

kennismaken met de Diatoetsen en ons helpen bij de ontwikkeling van nieuwe, goed onderbouwde toetsen. 

Onderzoek Volgtoetsen Diacijfer 2.0 

Doel De volgtoetsen Diacijfer voor leerjaar 1, 2 en 3 voor de niveaus vmbo, havo en het vwo 
worden momenteel vernieuwd. Om de nieuwe toetsen te kunnen realiseren is onderzoek 
nodig. Diatoetsen zoekt scholen die mee willen werken aan dit onderzoek, door deel te 
nemen aan de onderzoekstoetsen. 

Inhoud van 
het 
onderzoek 

Onderzoek Diacijfer 2.0: 
- Digitale toets. 
- Toetst rekenvaardigheid, niet taalvaardigheid. Taal is zoveel mogelijk vervangen door 

beeld. 
- Geeft resultaat op deelscores voor de vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten 

en meetkunde en verbanden. 
- Kan in één lesuur worden afgenomen. 

Voordelen - Gratis de vernieuwde Diacijfer toets uitproberen in één of meerdere klassen in leerjaar 
1, 2 en 3. 

- Geen nakijkwerk 
- Direct resultaten in de Dia-groeiwijzer (onze digitale docentmodule) 
- Gratis licenties voor de Diacijfer 1.0 toets 

Toetsperiode Leerjaar 1: november t/m februari 2020 
Leerjaar 2 en 3: november t/m 12 juni 2020 

Aanmelden Meedoen aan het onderzoek of meer informatie? Meldt u zich hier direct aan of stuur een 
mail naar onderzoek@diatoetsen.nl  

Als dank U ontvangt voor iedere deelnemende leerling gratis licenties voor de genormeerde 
Diacijfer 1.0 toetsen! Deze licenties mag u naar eigen wens inzetten. 
Daarnaast maakt uw school kans op een educatief spellenpakket t.w.v. €150,- 

 

 

 Helpt u ons mee? 

Dan kunnen wij volgend jaar de vernieuwde Diacijfer 2.0 aanbieden: 

 Adaptieve & diagnostische volgtoets voor rekenen 

 Goed uitgangspunt voor didactisch handelen 

 Inzichtelijke resultaten op de vier domeinen 

https://www.diatoetsen.nl/voortgezet-onderwijs/onderzoek/
mailto:onderzoek@diatoetsen.nl

