
Wilt u meewerken aan een nieuwe toetscultuur op school waarbij 
toetsen helpen om uw leerlingen verder te laten groeien? In het 
nieuwe schooljaar start het programma Dia-LOVS. 60 basis scholen 
kunnen meedoen en kennismaken met een nieuwe visie op 
toetsen . Het Dia-LOVS heeft belangrijke voordelen:
- Diagnostische toetsen die formatief worden ingezet
- Digitale rapportages laten zien hoever leerlingen zijn met de 

referentieniveaus
- Oefenmateriaal sluit aan op het niveau en de ontwikkelings- 

behoeften  van leerlingen
- Aantrekkelijk en motiverend voor leerlingen en leerkrachten
- Wetenschappelijk verantwoorde schoolrapportages 

Partnerscholen werken mee aan de opbouw van dit nieuwe toets-
systeem en maken gratis gebruik van de toetsen die nog in ont-
wikkeling zijn. Wij bieden begeleiding bij het digitale toetsen en 
het gebruik van de Dia-Groeiwijzer. 
Wordt u enthousiast van deze vernieuwende visie op toetsen? 
Graag komen we bij u langs om vrijblijvend meer informatie te 
geven. U kunt contact met ons opnemen via 050-8200120 of mail 
naar info@diatoetsen.nl.

Partnerscholen Po 
gezocht voor 
het nieuwe toetsen

‘De ontwikkeling van leerlingen wordt helder weergegeven in 
grafieken , die we ook met ouders delen. De plaatsing van een leerling 
op een bepaald niveau kunnen we daardoor goed onderbouwen.’  
Agnes ten Bosch, leerkrAcht
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Cognitietest* 

Eindtoets/proeftoets**

Begeleiding     

iPadservice  

Groeiwijzer  

Aansluitend 
oefenmateriaal 
Diaplus/Klassenteksten

		 in ontwikkeling groep 3,4,5
  beschikbaar, groep 3,4,5
  nog niet geaccrediteerd
		 klaar, groep 3,4,5

*   optioneel, tegen kostprijs
** optioneel, zonder kosten

	l			in ontwikkeling groep 6,7,8
l  beschikbaar, groep 6,7,8 
      nog niet geaccrediteerd
l	klaar, groep 6,7,8



De taal- en rekentoetsen zijn digitale volgtoetsen 
gerelateerd  aan de referentieniveaus. Met inzichtelijke 
kleuren wordt weergegeven hoever uw leerlingen zijn. 
Een diagnostisch beeld krijgt u door analyses van het score-
profiel. Zwakke lezers worden ingedeeld in lezerstypen die 
op verschillende aspecten extra ondersteuning nodig heb-
ben. De toetsen zijn deels al ontwikkeld en worden in de 
loop van het ontwikkeltraject genormeerd en ter officiële 
beoordeling voorgelegd aan de Expertgroep PO. 

De cognitietest: u kunt hiervoor de NSCCT voor leer-
potentie inzetten, eveneens ontwikkeld aan de Rijksuniver-
siteit Groningen. In combinatie met de volgtoetsen voor taal 
en rekenen kunt u onderpresterende leerlingen signaleren 
en ontwikkelingsperspectieven bieden. Deze toets vormt een 
belangrijke onderbouwing van het schooladvies.

De groeiwijzer is een digitale omgeving die in de loop van 
het programma verder wordt ontwikkeld. Leren werken met 
de groeiwijzer maakt deel uit van het programma.

Diaplus biedt oefenmateriaal dat aansluit op de toets-
resultaten qua niveau en wat betreft de specifieke onder-
steuningsbehoefte van uw leerlingen. Voor begrijpend lezen 
en woordenschat is er al ontwikkeld en beproefd materiaal, 
voor rekenen en taalverzorging komt dit in de loop van het 
ontwikkeltraject beschikbaar.

Begeleiding en ipadservice zijn de eerste twee jaar 
inbegrepen in het programma . U wordt door ons op weg 
geholpen en begeleid  bij de invoering van de toetsen en 
de aanvullende materialen . Onze adviseurs helpen u ook 
werken met de referentieniveaus (vanaf groep 6) en met 
een samenhangend programma voor de groepen 3, 4 en 5. 
Zij werken in lijn met het nieuwe beleid van de onderwijs-
inspectie. 

‘De correlaties met de Centrale Eindtoets en de andere eindtoetsen  
laten overtuigend zien dat de Dia-eindtoets in hoge mate hetzelfde 
meet.‘  cotAn

‘Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in 
de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten  
me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan 
oefenen.‘  PAulA smit, leerkrAcht

....Maak uw interesse vrijblijvend aan ons kenbaar via:

050-8200120 of info@diatoetsen.nl

www.diatoetsen.nl


