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Informatie voor ouders 
De school van uw kind volgt de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen met behulp van Diatoetsen. Deze 

toetsen laten zien hoe ver de leerlingen zijn, en of er aspecten zijn waaraan nog gewerkt moet worden om het 

gewenste niveau te halen.  

Wat zijn Diatoetsen? 

Er zijn Diatoetsen voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde: de 

kernvakken in het voortgezet onderwijs. De school bepaalt welke toetsen uw 

kind maakt. Door jaarlijks te toetsen, kan de school de vorderingen van uw 

kind volgen en in de gaten houden of uw kind op de goede weg is naar de 

bovenbouw, als het eindexamen in zicht komt.  

De toetsen worden digitaal afgenomen en nemen per onderdeel ongeveer een 

lesuur in beslag. Uw kind hoeft zich niet voor te bereiden voor de toetsen. 

Nadat uw kind de toetsen heeft gemaakt, zijn de resultaten voor de school 

online beschikbaar. De school informeert u over hoe u inzage krijgt in de 

scores van uw kind. 

Wat betekenen de scores? 

Bij elke toets worden verschillende scores gegeven. De ontwikkeling van uw kind wordt voor begrijpend lezen en 

spelling Nederlands (Diatekst en Diaspel) en rekenen (Diacijfer) weergegeven in scores die aan de 

referentieniveaus zij gekoppeld. De Nederlandse overheid heeft daarin vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen 

en kennen op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus zijn verbonden aan de schoolloopbaan van 

leerlingen. Diatoetsen geeft de ontwikkeling in referentieniveaus weer volgens een 

kleurenschema (zie de balk hieronder). Zo kunt u zien waar uw kind staat op weg 

naar het te behalen niveau: 

 

Voor Engels zijn de toetsen gekoppeld aan het Europees Referentiekader (www.erk.nl). Ook hiermee wordt het 

taalniveau weergegeven ten opzichte van een algemene standaard, in dit 

geval een internationaal vastgesteld referentiekader. 

De ontwikkeling van uw kind wordt weergegeven in een grafiek, zoals u 

in het voorbeeld hiernaast kunt zien. Zwarte bolletjes geven de 

ontwikkelingsscores van uw kind weer. Streefscores (de gekleurde 

blokjes) geven het gebied aan waarin de score van uw kind nu zou 

moeten vallen om uiteindelijk (over een paar jaar) het gewenste niveau 

te behalen op het eindexamen. In de streefscore wordt rekening  

Nederlands 
Diatekst: Begrijpend lezen 
Diawoord: Woordenschat 
Diaspel: Taalverzorging 
Diafoon: Luistervaardigheid 

Engels 
Diatekst: Begrijpend lezen 
Diawoord:  Woordenschat 

Rekenen/wiskunde 
Diacijfer: Rekenen 
Diawisk: Wiskunde 

1F – eind basisschool  
2F – eind vmbo  
3F – eind havo  
4F – eind vwo 
 



 

 

gehouden met wat een normale groei (ontwikkeling) is voor leerlingen van een bepaald onderwijsniveau. 

Daarnaast krijgt een leerling bij elke toets een letterscore (A, B, C,D of E) die 

is gebaseerd op de landelijke percentielverdeling. Uw  kind wordt daarmee 

vergeleken met de scores van andere leerlingen uit hetzelfde 

onderwijsniveau. De letters geven aan of de score van uw kind boven (A en 

B), rond (C) of onder (D. E) de landelijk gemiddelde score valt. Bijvoorbeeld, 

als uw kind in 2 havo zit en een A als letterscore heeft behaald op Diatekst 

Nederlands, dan betekent dit dat uw kind beter is in lezen dan de 

gemiddelde 2-havo leerling. 

Ik heb een vraag over de score van mijn kind. Wat moet ik doen? 

De Diatoetsen signaleren niet alleen een eventuele achterstand, maar geeft ook een diagnostisch beeld. De 

school heeft inzage in alle toetsinformatie die nodig is om leerlingen verder te laten groeien. Dat kan individueel 

of in groepsverband. Bij de toetsen voor begrijpend lezen wordt Diaplus uitgegeven, interessante teksten op het 

juiste niveau met bijbehorende werkbladen. Voor vragen over de scores en het vervolgtraject verwijzen wij u 

altijd naar de school. 

 

A    goed 
B    net boven het gemiddelde 
C    net onder het gemiddelde 
D    zwak  
E    zeer zwak 


