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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 onderdelen rekenen/wiskunde, begrijpend le-
zen, 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 schooladvies dan zou dit schooladvies herover-
wogen moeten worden. Ook meet de eindtoets de behaalde 
referentieniveaus voor de verplichte onderdelen. De eindtoets 
is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken  voor 
de eindtoets.

dia-eindtoets
De Dia-eindtoets is een van de vijf toetsen 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 al meer dan 10.000 leerlin-
gen kennisgemaakt met de Dia-eindtoets door middel van een 
proeftoets of de echte 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 wetenschappelijk onderbouwd en sluit boven-
dien aan op de diagnostische volgtoetsen van Diatoetsen. De 
Dia-eindtoets bestaat uit de onderdelen rekenen/wiskunde, be-
grijpend lezen, taalverzorging en woordenschat. Bij de reken-
opgaven wordt zoveel mogelijk beeldmateriaal gebruikt zodat 
taal geen struikelblok vormt. De toets begrijpend lezen bestaat 
uit aantrekke lijke teksten met een begrijpelijke vraagstelling. 
De leerlingen beantwoorden de meerkeuzevragen per tekst. Bij 
taalverzorging worden leerlingen getoetst op grammatica, in-
terpunctie en spelling. De toets is onderverdeeld in woordspel-
ling, werkwoordspelling en (grammaticale) begrippen. Woor-
denschat is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Voor 
alle vakken is een goede woordenschat van belang, vooral als 
het gaat om schooltaalwoorden. Het gaat in deze korte toets 
om begrip van woorden. 
De volgorde van de Dia-eindtoets is zorgvuldig bepaald waarbij 
kortere en langere onderdelen worden afgewisseld. ....eindtoetsdia



toetsafname
De Dia-eindtoets is een digitale toets en kan op één dag 
worden afgenomen. De totale toets duurt 3 tot 3,5 uur. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd blijven 
tijdens het toetsen. Ze moeten geprikkeld en uitgedaagd 
worden, maar niet overvraagd. De Dia-eindtoets is daarom 
een adaptieve toets die zich aanpast aan het niveau van uw 
kind. Zo worden uw leerlingen op hun eigen niveau getoetst. 
Door de korte, digitale afname en begrijpelijke vraagstelling 
kunnen leerlingen zich goed concentreren. Er wordt steeds 
één vraag op het scherm weergegeven. Als een leerling een 
vraag wil overslaan is dit mogelijk, aan het einde van een 
onderdeel kan deze vraag alsnog beantwoord worden. De 
Dia-eindtoets biedt diverse aanpassingen voor leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften. 
- Mogelijkheid tot vergroten (op de computer: de lees-   
 teksten, op de iPad: het hele scherm);
- leerlingen krijgen extra tijd;
- de toets kan in delen worden gemaakt; 
- voor dyslectici is er een voorleesfunctie.

Hoe kan ik mijn kind ondersteunen?
De toets meet de kennis en vaardigheden die uw kind op de 
basisschool heeft opgedaan. De toets geeft een advies, maar 
het schooladvies is leidend. Leg het belang van de eindtoets 
uit aan uw kind, maar leg er niet teveel druk op. Zorg voor 
ontspanning, voldoende rust en gezond eten zoals altijd. 
Oefenen is niet nodig, want de toets gaat over de basis-
schoolstof. Om een beeld te krijgen van de typen opgaven 
kunt u als voorbereiding de voorbeeldopgaven bekijken met 
uw kind. 

Wanneer komt de uitslag en 
Welke functie Heeft deze uitslag?

Afhankelijk van de datum waarop uw kind de toets maakt, 
krijgt uw kind via de leerkracht een leerlingenrapport met de 
uitslag van de toets. Op 11 mei worden de eerste resultaten 
verstuurd naar de scholen. Leerlingen die de toets later ma-
ken, kunnen binnen een week resultaten verwachten.
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Hoe leest u Het leerlingrapport?
advies

In de eerste vijf kolommen wordt voor de vier deeltoetsen 
(begrijpend lezen, rekenen, taalverzorging en woordenschat) 
gekeken hoe er gescoord is ten opzichte van de toetsadviezen. 
Antoine zit met de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en 
taalverzorging op Havo niveau. Met woordenschat zit hij op 
VMBO-GT niveau

referentieniveaus
De behaalde referentieniveaus staan in de eerste witte kolom. 
De wettelijk vastgestelde referentieniveaus geven voor taal 
en rekenen  aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op 
bepaalde  momenten in het onderwijs. 1F is het basisniveau 
voor eind groep 8 en 2F voor eind VMBO. Antoine heeft voor 
begrijpend  lezen en rekenen 1F gehaald. Voor taalverzorging 
haalt hij 2F.

percentiel
De percentielscores staan in de tweede witte kolom. Met een 
percen tielscore wordt de prestatie van de leerling vergeleken  
met die van leerlingen uit het hele land die de eindtoets 
hebben  gemaakt . Een percentiel van 55 wil zeggen dat 55% 
van de leer lingen op deze eindtoets even hoog of lager 
scoorde en 45% van de leerlingen scoorde hoger.

eindscore
De eindscore staat in het gele blok. Deze score is tot stand 
gekomen  door de vier onderdelen te wegen. De eindscore 
staat ook met een rode stip weergegeven op de blauwe balk. 
Boven de blauwe balk staan de scores, onder de blauwe balk 
staan de grenzen  voor de enkelvoudige adviezen. Uit de 
positie van de blauwe balk kunnen we opmaken dat Antoine 
tussen VMBO GT en HAVO in scoort.

Wanneer u meer informatie wilt over de Dia-eindtoets kunt u 
terecht bij uw leerkracht.
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