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Eindtoets
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen

sinds schooljaar 2014-2015 verplicht een

eindtoets af te nemen in groep 8. Hierbij zijn

de toetsonderdelen rekenen, begrijpend

lezen, taalverzorging verplicht gesteld. Het

schooladvies van de leerkracht, die de

leerling het beste kent, is leidend. De uitslag

van de eindtoets is een tweede gegeven. Als

het toetsadvies hoger is dan het school-

advies dan zou dit schooladvies her-

overwogen moeten worden. Let wel, er is

hierop één uitzondering: wanneer een

leerling het schooladvies praktijkonderwijs

heeft gekregen moet de school dit advies

heroverwegen als het toetsadvies vmbo-

bb/vmbo-kb of hoger is. Bij het schooladvies

praktijkonderwijs en het toets-

advies PrO/vmbo-bb hoeft 

er geen heroverweging plaats 

te vinden. Ook meet de 

eindtoets de behaalde 

referentieniveaus voor de 

verplichte onderdelen. 

Dia-eindtoets
De Dia-eindtoets is een van de vijf

eindtoetsen waaruit scholen kunnen kiezen.

De Dia-eindtoets is voor het eerst toegelaten

door de staatssecretaris van onderwijs in het

schooljaar 2016 - 2017. In de afgelopen jaren

hebben duizenden leerlingen kennisgemaakt

met de Dia-eindtoets. We merken dat de

scholen erg enthousiast en tevreden zijn over

de Dia-eindtoets.

De school van uw kind heeft gekozen voor de

Dia-eindtoets. De Dia-eindtoets is een

digitale toets die in één dagdeel is af te

nemen. De Dia-eindtoets bestaat uit de

toetsonderdelen rekenen, begrijpend lezen,

taalverzorging en woordenschat. Bij de

rekenopgaven wordt zoveel mogelijk

beeldmateriaal gebruikt zodat taal geen

struikelblok vormt. Het toetsonderdeel

begrijpend lezen bestaat uit aantrekkelijke

teksten. De leerlingen beantwoorden de

meerkeuzevragen per tekst. 
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Bij taalverzorging worden leerlingen getoetst

op spelling van werkwoorden, spelling van

niet-werkwoorden en interpunctie. Het

toetsonderdeel woordenschat is een

belangrijk voorspeller van het schoolsucces.

Het gaat in dit korte toetsonderdeel om het

begrip van woorden. De volgorde van de

Dia-eindtoets is zorgvuldig bepaald waarbij

kortere en langere toetsonderdelen worden

afgewisseld. 

Toetsafname

De Dia-eindtoets kan afgenomen worden in

de periode tussen 17 april – 12 mei 2023. 

De totale toets duurt 3 tot 3,5 uur. 

De toetsonderdelen begrijpend lezen en

rekenen zijn adaptief. Dit betekent dat de

leerling vragen aangeboden krijgt die

aansluiten bij zijn vaardigheidsniveau.

Hierdoor wordt iedere leerling op zijn eigen

niveau getoetst. Door de korte, digitale

afname en heldere vraagstelling kunnen

leerlingen zich goed concentreren. Er wordt

steeds één vraag op het scherm

weergegeven. Als een leerling een opgave wil

overslaan is dit mogelijk. De overgeslagen

vraag kan later beantwoord worden. 

Mogelijkheid tot vergroten (op de

computer: de leesteksten, op de iPad:

het hele scherm);

leerlingen krijgen extra tijd;

de toets kan in delen worden gemaakt;

voor dyslectici is er een voorleesfunctie

Diverse aanpassingen

De Dia-eindtoets biedt diverse

aanpassingen voor leerlingen met speciale

onderwijsbehoeften:

Wanneer komt de uitslag?

Afhankelijk van de datum waarop uw kind de

toets maakt, krijgt uw kind via de leerkracht

een leerlingrapport met de uitslag van de

Dia-eindtoets. De rapportages zijn voor

leerkrachten beschikbaar aan het eind van

de week van 15 mei 2023*.Leerlingen die de

Dia-eindtoets later maken, kunnen binnen

een week de resultaten verwachten.

*onder voorbehoud 


