
“Een solide toets, een prima 
onderbouwing  van het 
schooladvies.”
directeur basisschool

....eindtoetsdiadia

Kom bij stand 08BV.G065 of
mail naar info@diatoetsen.nl

i inhoud dia-eindtoets

- Begrijpend lezen; aantrekkelijke  teksten
- Rekenen/wiskunde; vooral realistisch beeld materiaal
-  Taalverzorging; inclusief een ingebouwd dictee
- Woordenschat; schooltaalwoorden

- adaptief
- binnen één dagdeel af te nemen
- Wetenschappelijk onderbouwd
-  digitale leerling-, klas- en schoolrapportages
- sluit aan op de dia-volgtoetsen
- terugbladerfunctie, mogelijkheid om antwoorden aan te passen

+  gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en digitaal

eindtoets

www.diataal.nl
050 8200 120 
info@diataal.nl



Isa Bos

Leerlingrapport Eindtoets Basisonderwijs 

Eindscore: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 streef niveau 2F (taal) of 1S 
(rekenen ).

Percentielscore
In de balken onder ‘Percentielscore’ wordt de behaalde 
vaardigheidsscore vergeleken met de scores van leer-
lingen in het hele land die de Dia-eindtoets gemaakt 
hebben. De percentielscore wordt weergegeven met 
een paarse ruit.

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

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
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

 Begrijpend lezen            

 Rekenen/wiskunde             

 taalverzorging         

 Woordenschat 

Referentieniveau     vaardigheidsscore  

    v                 iv                 iii                 ii                   i 

 1F 354

1s 367

2F 360

n.v.t. 345

                                     EindscoRE                         toEtsadviEs 

  vMBo Gt/Havo360..
. .

....eindtoetsdia eindtoets

.321                                                   338                                     351               357                  364              370          390                                                           

KB/Gt         Gt/H              H/v              v               PRo/BB                                           BB / KB
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