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Beste ouders/verzorgers, 

 

We willen u via deze brief  graag inlichten over veranderingen die binnen de HSN plaatsvinden 

rondom de eindtoets van groep 8 en de entreetoets van groep 7.  

 

Dia-eindtoets 

In april wordt de eindtoets afgenomen. Voorgaande jaren maakten onze scholen gebruik van de Cito-

eindtoets. Vanaf dit schooljaar nemen wij de eindtoets af bij het bedrijf Diataal. Zij werken nauw samen 

met de universiteit van Groningen. Daarom heet het nu niet meer de Cito-eindtoets, maar de Dia-

eindtoets. 

 

De Dia-eindtoets geeft, net als de Cito-eindtoets, een betrouwbare indicatie voor het type voortgezet 

onderwijs waar een leerling het beste op zijn plek is. De inhoudelijke en onderwijskundige aspecten zijn 

als goed beoordeeld door de Expertgroep PO. De COTAN (Commissie Testaangelegenheden 

Nederland) heeft positief geoordeeld over de validiteit en de betrouwbaarheid. De Dia-eindtoets heeft 

als voordeel dat het gaat om een digitale afname. Dit maakt het mogelijk dat leerlingen worden 

getoetst op hun eigen niveau. De toets is tevens geschikt voor dyslectische leerlingen. Zo kunnen vrijwel 

alle leerlingen gemotiveerd meedoen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen digitaal toetsen ook fijn vinden 

omdat ze zich beter kunnen concentreren. We zetten de voordelen van de Dia-eindtoets voor u op 

een rij: 

 In één dag af te nemen 

 Inzichtelijke leerling- en schoolrapportages 

 Adaptief; leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau  

 Leerlingen kunnen vragen verbeteren en/of eerst overslaan 

 Begrijpelijke vraagstelling 

 Wetenschappelijk onderbouwd 

 

Om te kunnen oefenen met de nieuwe toets, nemen de leerlingen van groep 8 op 25 januari 

aanstaande deel aan de Dia-proeftoets. De proeftoets is een mooie manier om kennis te maken met 

digitaal toetsen en de uitslag van deze proeftoets geeft ons een extra indicatie van het niveau van 

voortgezet onderwijs, dat het schooladvies kan onderbouwen.  

 

In de proeftoets maken de leerlingen vier onderdelen (begrijpend lezen, taalverzorging, woordenschat 

en rekenen). Deze vier deeltoetsen nemen in totaal een dagdeel in beslag.  

Het zou goed zijn als de leerlingen uitgerust aan het dagdeel beginnen. Het is belangrijk dat ze de toets 

serieus maken en optimaal scoren. Verder hoeft u geen voorbereidingen te treffen.  

 

Meer informatie over de proeftoets en de Dia-eindtoets: www.diatoetsen.nl.   

 

 

 

https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/
http://expertgroeptoetsenpo.nl/expertgroep_toetsen_po
https://www.cotandocumentatie.nl/
http://www.diatoetsen.nl/
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NSCCT 

De afgelopen jaren hebben we voor groep 7 gebruik gemaakt van de Entreetoets van Cito. Doordat 

we de keuze hebben gemaakt om vanaf dit schooljaar over te stappen naar de Dia-eindtoets, hebben 

we ook gekozen voor een andere toets voor groep 7, de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve 

Capaciteiten Test). COTAN heeft deze test eveneens als betrouwbaar en valide beoordeeld. Deze test 

sluit aan op de Dia-eindtoets en geeft nog beter inzicht in de cognitieve capaciteiten van een leerling. 

Hierdoor kunnen leerkrachten het onderwijs beter aan laten sluiten op het ontwikkelniveau  van het 

kind. Tevens geeft de NSCCT meer inzicht op de mogelijkheden van de leerlingen, waardoor 

leerkrachten een beter onderbouwd (school)advies kunnen geven.  

 

De NSCCT wordt dit schooljaar in groep 6 en groep 7 afgenomen. De reden dat we de test ook in groep 

6 afnemen is, omdat we op deze manier al eerder meer inzicht krijgen in de cognitieve  capaciteiten 

van de leerlingen en ons onderwijs hier nog nauwkeuriger op af kunnen stemmen. De volgende 

schooljaren willen we de NSCCT-test in groep 6 blijven afnemen. Meer informatie over de NSCCT is te 

vinden op : www.nscct.nl.   

 

Data: 

Afname proeftoets Dia-eindtoets groep 8: 25 januari 

Afname Dia-eindtoets groep 8: 17 april 

Afname NSCCT-test groep 6 en 7: 17 april. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als u hierover vragen hebt ben ik hiervoor beschikbaar 

 

Met vriendelijke groet namens het team, 

Diederik van de Weerd 

Intern begeleider  

 

 

http://www.nscct.nl/
http://www.nscct.nl/

