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Diatoetsen
 Diatoetsen zijn online (volg)toetsen voor taal en 

rekenen voor het basisonderwijs en het voortge-
zet onderwijs met een marktaandeel van meer 
dan 30%. Naar aanleiding van de toetsuitslagen 
kunnen de leerlingen met het oefenmateriaal van 
Diaplus zich gericht verder ontwikkelen. Met de 
Diatoetsen dragen we bij aan een positief leer-
klimaat, onderwijs dat aansluit op verschillen, 
zelfverantwoordelijk leren en een professionele 
cultuur. 

“De iPadafname is ideaal. Voor ons een 
groot gemak, voor leerlingen een feest”
leerkracht groep 8 

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

Diataal BV is gelieerD aaN De rijksuNiVersiteit groNiNgeN

Voor VrijBlijVeNDe iNforMatie

www.DiatoetseN.Nl
050 8200120
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Liever eerst een proeftoets?
 u kunt ook eerst proeftoetsen met de Dia-

eindtoets . De proeftoets is een mooie manier om 
kennis  te maken met digitaal toetsen en is een 
goede ondersteuning van het schooladvies. ook 
voor de proeftoets bieden wij u onze iPadservice. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.



 

 

het nieuwe toetsen
  u kunt dit schooljaar kiezen voor de Dia-eindtoets als 

officiële  eindtoets. Deze toets kan in een dagdeel digitaal 
worden afgenomen. De toets is zeer gebruiks vriendelijk, 
degelijk en betrouwbaar. Met onze service helpen wij 
scholen de stap naar digitaal toetsen te zetten . 

 
goeDe beoorDeLing
  De Dia-eindtoets geeft een betrouwbare indicatie voor 

het type voortgezet onderwijs waar een leerling het 
beste  op zijn plek is. De inhoudelijke en onderwijs-
kundige aspecten zijn als goed beoordeeld door de 
expert groep Po. De CotaN heeft positief geoordeeld 
over de validiteit en de betrouwbaarheid.
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pLuspunten Dia-einDtoets
 - kan in één dagdeel worden afgenomen
 - leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau
 - sluit aan op onze diagnostische volgtoetsen
 - Begrijpelijke vraagstelling
 - wetenschappelijk onderbouwd
 - gratis gebruik van iPadteam

een DigitaLe toets voor aLLe LeerLingen
  De digitale afname maakt het mogelijk dat leerlingen 

worden  getoetst op hun eigen niveau. Naast de standaard-
versie is een eenvoudiger variant ingebouwd. De toets 
is ook geschikt voor dyslectische leerlingen. Zo kunnen 
vrijwel alle leerlingen gemotiveerd meedoen. leerlingen  
vinden  digitaal  toetsen ook fijn omdat ze zich beter 
kunnen  concen treren. 

  De toetsafname van de Dia-eindtoets is op een door u 
gekozen dagdeel tussen 15 april en 15 mei. Voor 50 klassen  
verzorgen wij de digitale afname, die in overleg wordt 
gepland . ....eindtoetsdiaw
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“Er is sprake van een goede overeen-
komst tussen het schooladvies en het 
Dia-eindtoetsadvies.” cotan

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


