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CITO leerling in beeld IEP LVS Boom test Dia-toetsen

Motto Maakt elke leerling zichtbaar. Een kind is meer dan taal en
rekenen. Wel ontwikkelen, niet
vergelijken.

Laat je zien. Laat iedere leerling groeien met
….

Algemeen Korte basistoetsen en
verdiepende instrumenten.
Geeft breed beeld van de
leerling en legt focus op groei.

Hoofd, hart en handen.Focus
op groei. Toetsen en
instrumenten voor groep 3-8.
Vanaf 23-24 ook observatie-
instrumenten voor 1-2

Verwachten, volgen,
verdiepen

Groei staat centraal.
vaardigheidsschaal met
kleurenliniaal (t/m VO)
inzichtelijk gemaakt.

Wettelijk verplicht (basispakket)

Begrijpend lezen 2 x 30-45 min (geen tijdslimiet)
korte en langere teksten
vanaf gr. 6 ook
tekstvergelijkingen

In verdiepingsfase vanaf groep
5 verdiepend leesgesprek

2 x 30-45 min. Geen tijslimiet.
Korte teksten. Onderwerpen
sluiten aan bij belevingswereld.
Uitgebreide domeinanalyses
(ook opzoeken, samenvatten,
evalueren)

50 min
geen tijdslimiet, korte
teksten en gerichte vragen

M3 alleen luisterteksten,  vanaf
E3 ook leesteksten. Er zit een
opbouw in die uiteindelijk gaat
naar enkel leesteksten (vanaf
E5).  Lerzerstypen bij bepaalde
score. Daarnaast de domeinen
micro, meso macro als uitslag.

Technisch lezen Technisch lezen (DMT en AVI)
niet vernieuwd

1 x 5 min leestechniek en
leesexpressie (alleen
tekstniveau). Tempolezen
speelt geen rol.

Uitkomst bij technisch lezen
geeft ook avi-niveau

Tekst (1 minuut)
AVI-vervangend. Inclusief
accuratessescore
Woord (1 minuut) - DMT
vervangend, oplopend in
moelijkheidsgraad

Redzaamheidslezen, in
ontwikkeling

Rekenen 2 x 30-45 min (geen tijdslimiet)
opgaven minder talig, meer kale
opgaven. Rrapportage op kale
en contextsommen
Verdieping via groeimeter,
basisvaardigheden en
verdiepend rekengesprek

2 x 30-45 min
Zowel context als kale
sommen. Uitgebreide domein-
en foutenanalyses.

50 min (hoofdrekenen 5
min - inzicht in auto-
matiseren en accuratesse)
Niet talig - veelal kale
sommen.
Contextrijke rekentoets
(6-8) in ontwikkeling

DiaCijfer: mix van kale opgaven
en contextopgaven.
Contextopgaven: herkenbaar,
voorstelbaar probleem. Taal
zoveel mogelijk vervangen door
beeld. Gedetailleerde
domeinanalyse na afname.
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Taalverzorging M3 t/m E5: 2 taken Spelling
niet-werkwoorden
M6: 1 taak Spelling
niet-werkwoorden en 1 taak
Leestekens
E6 t/m B8: 1 taak Spelling
niet-werkwoorden, 1 taak
Leestekens en 1 taak Spelling
werkwoorden
Elke taak duurt 20-30 minuten

Spelling niet-werkwoorden:
dictee
Spelling werkwoorden:
invulopgaven
Leestekens:
meerkeuze-opgaven,
invulopgaven en open opgaven

Rapportage op categorieën
voor Spelling
Vanaf E6 rapportage op
referentieniveaus als alle 3
onderdelen zijn gemaakt.

2 x 20-30 min
Drie onderdelen: werkwoorden,
niet-werkwoorden en
leestekens. Uitgebreide
domein- en foutenanalyse.
Voor leerjaar met en zonder
tweetekenklanken-
toetsenbord en ook op papier.

spelling: 30 min
nw (3-8), ww (6-8)
dictee, geen meerkeuze.
Zeer uitgebreide
foutenanalyse op 18 hoofd
en 130- subcategoreeien.

Aparte toets voor
taalverzorging (leestekens
en interpunctie) in
ontwikkeling

Diaspel: begrippen (B)en
taalverzorging (TV)  In groep 3
t/m 6 komt alleen woordspelling
van het domein TV aan bod. In
groep 7 en 8  TV (woord- en
werkwoordspelling, leestekens
en overige regels) en B
(begrippen en grammatica).

M3 - M8: Dicteevragen: voor
woordspelling en
werkwoordspelling
Invulvragen: Juiste vorm
vervoegen. Hieronder vallen
voor M3-E5
vragen waarbij het meervoud
gevormd moet worden of het
verkleinwoord. Voor E5 - M8
ook nogwerkwoord-
spelling, bijvoeglijke
naamwoorden en
lettergreepgrenzen.

Meerkeuzevragen: Interpunctie,
begrippen en grammatica zijn
wel goed te toetsen door middel
van
meerkeuzevragen.

Foute woordbeelden worden
vermeden.

Gedetailleerde domeinanalyse
na afname.
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Opgenomen in
standaardpakket:

AVI en DMT Taalverzorging, lezen, rekenen,
woordenschat, schrijven, vanaf
2023-2024 ook
observatie-instrumenten voor
kleuters.

Sociaal-emotionele
ontwikkeling
leeraanpak
(studievaardigheden)
creatief vermogen

Begeleiding
Materialen voor team en
ouders

- Diawoord bestaat volledig uit
driekeuzevragen. De toets
bestaat grotendeels uit
betekenisvragen met minimale
contextzinnen. Binnen een
toets
kunnen vier verschillende
vraagtypen aan bod komen.
Hier zit een opbouw in. Vanaf
toets eind 5 ook een aantal
antoniemen bevraagd, waarbij
getoetst wordt of leerlingen
weten
wat het tegenoverstelde van het
bevraagde woord is.

Optioneel uit te
breiden met:

RW basisbewerkingen
Kleuter in beeld
Woordenschat
Begrijpend luisteren
Engels
Sociaal-emotioneel functioneren
en executieve functies.
Groeimeter

Alles zit standaard in het
pakket. IEP hanteert één
totaalprijs voor alles, je kiest
zelf welke instrumenten je op
welk moment inzet.

Verdiepende tests
beschikbaar, zoals
Pi-dictee, TTA, NDS en
3DM dyslexie en
dyscalculie

Leerpotentie ,
Leermotivatie
Leerstrategieen:
Observatieinstrument
woordkennis kleuters
'Kleurenschat'. In
ontwikkeling
nieuw instrument voor
kleuters i.s.m. Jeelo aan de
hand van nieuwe
inspectiekader leerlijnen
kleuters.

NSCCT (leerpotentieel)

diaplus. oefenmateriaal op
maat / tekstenlab
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Sociaal-emotioneel Verwacht in november 2022:
Viseon wordt vervangen door
Sociaal-emotioneel
vaardigheden en executieve
functies. Zelbeeld, welbevinden,
sociaal gedrag en
leeromgeving. digitale
vragenlijsten voor leerkracht
(3-8) en leerling (5-8)
Voldoet ook aan Monitor
Sociale Veiligheid,.

Hart en handen: Leeraanpak,
sociaal-emotioneel, creatief
vermogen,
leerlingtevredenheid (7-8). In te
vullen door leerling. Voldoet
ook aan Monitor Sociale
Veiligheid (Koppeling met
Vensters)

Visie speelt hier een
belangrijke rol; geen
vergelijkend meten, geen goed
of fout, vanuit de leerling
bekeken, aanleiding voor het
gesprek met de leerling.Zowel
resultaten op leerling- als
groepsniveau.

Hiervoor zijn toetsen
Leermotivatie (=
leermotivatie,
zelfvertrouwen,
doorzettingsvermogen en
sociale wenselijkheid) en
Leerstrategieen (executieve
functies) ter beschikking.
De afnametijd bedraagt
tussen de 25 en 50
minuten.

Koppeling met Venster, voldoet
aan monitor sociale veiligheid.

Afnamemomenten Elk gewenst moment, voorkeur
voor 2 vaste momenten

IEP kijkt naar leerdoelen, dus
de normering is niet afhankelijk
van het toetsmoment. Je kunt e
lke toets op elk gewenst
moment inzetten.

Zelf te bepalen, voor elk
moment zijn er normscores.
Er zijn parallelle versies.

Elk gewenst moment, maar
adviesperiode  ivm normering
begin, midden en eind.

Afnametijd Korte basistoetsen. 30-45
minuten per taak. 2 taken per
vakgebied. Geen tijdslimiet.
Daarnaast verdiepende
hulpmiddelen.

30-45 minuten per taak. 2
taken per vakgebied. geen
tijdslimiet, pauzeren is
mogelijk.

Diatekst middenbouw 55-65
min, bovenbouw 70 min.

Diaspel middenbouw 30 – 40
min. bovenbouw 30 -50 min.

Diawoord ongeveer 30 min.

Diacijfer middenbouw 45- 55
min., bovenbouw 70-90 min.
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Digitaal of papier digitaal en op papier (en
combinaties).

Begrijpend lezen; alleen
teksten printbaar. De toets zelf
is digitaal.
Taalverzorging leerjaar 3 t/m 5
is zowel op papier als digitaal
beschikbaar.
Rekenen leerjaar 3 t/m 5 nu
digitaal, vanaf 2023-2024 ook
op papier.
Technisch lezen wel digitale
beoordeling.

digitaal en op papier (en
combinaties)

digitaal. Begrijpend lezen met
papier erbij. Groep 3: Diaspel
op papier in ontwikkeling.

Adaptief** moeilijkheidsgraad wordt tijdens
afname aangepast (1
schakelmoment. Na de
startmodule 3 varianten: module
met makkelijkere opgaven, met
moeilijkere opgaven of met
vergelijkbare opgaven.

Indirect adaptief. Toetsvragen
lopen op in moeilijkheidsgraad
binnen de toets. Binnen toets
kan leerling aantal vragen zien,
verder en terug gaan en
antwoorden aanpassen.

Je zet de toets klaar die past
bij het niveau van de leerling.
Je zet de toetsen zelf dus
(indien van toepassing)
adaptief in, de toets zelf is niet
adaptief. We hebben vanaf
april 2023 een adaptieve
digitale eindtoets, later mogelijk
het lvs ook adaptief.

keuze in niveau, versie en
afnamemoment. Binnen
toetsen opbouw in
moelijkheidsgraad.

Passende en korte toetsen. Per
blok. Adaptiviteit op leerjaar.
Altijd eerst nulmeting,
vervolgens door op eigen
niveau. Achteraf is de
adaptieve route in te zien.
Rekenen en begrijpend lezen
zijn adaptief. Spelling is niet
adaptief.
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Ondersteunend
systeem

online plannen - afnemen en
analyseren via dashboard

online plannen, afnemen en
analyseren via dashboard. Ook
met bovenschoolse
IEP-module

Vanaf 2023-2024 álles in één
systeem; leerjaar 1 t/m 8 +
eindtoetsresultaten.

Testcentrum (vernieuwd).
Bij digitale afname
automatische analyse. Bij
papieren afname geef je
aangeven welke opgaven
de leerling goed en niet
goed heeft ingevuld.

Dia Groeiwijzer (toetsen
klaarzetten, leerlingen volgen
tijdens afname). Resultaten
analyseren via dashboard.

Koppeling met LAS Parnassys en Esis Koppeling met ParnasSys,
ESIS, TOPdossier, Leeruniek,
Focus PO, HiRO, etc.
Bestuursmodule

Ultimview, volledige
koppeling Parnassys, Esis,
Schoolkr8, Focus PO

Utimview, Parnassys, Focus
PO, Esis, Plan B2 en Leeruniek

Multi-device ja ja ja ja

Voorleesfunctie alle toetsen voorleesfunctie. Bij
BL alleen bij dyslexie te
gebruiken

alle toetsen voorleesfunctie. Bij
BL alleen bij dyslexie te
gebruiken

Je bepaalt zelf voor welke
leerlingen je
audio-ondersteuning inzet bij
begrijpend lezen.
Audio bij alle instrumenten is
inbegrepen bij de prijs, geen
extra kosten.

alle toetsen
voorleesfunctie. Bij BL
alleen bij dyslexie te
gebruiken

alle toetsen voorleesfunctie. Bij
BL advies om alleen bij dyslexie
te gebruiken
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Analyses en
rapportages

school: referentieniveaus,
dwarsdoorsnede, trendanalyse,
groepsanalyse

groep: groepsoverzicht totaal,
groepsoverzicht toets,
detailanalyse groep (in
ontwikkeling)

leerling: leerlingprofiel (incl
referentieniveaus),
leerlingrapport per vakgebied,
rapport AVI, rapport
rekenen-basisbewerkingen,
antwoordenoverzicht,
detailanalyse, voorlopig
doorstroomadvies (in
ontwikkeling)

Alles is automatisch
nagekeken.
School- en bestuursniveau:
dwarsdoorsnedes, trend-
analyses (op groep en leerjaar)
en indtoetsresultaten.
Op groepsniveau:
voortgangsgrafieken,
domeinscores en groepmeters.
Op Leerlingniveau:
voortgangsgrafiek,
domeinscores, foutenanalyses,
groeimeters.

Daarnaast kun je de gegevens
vergelijken met verschillende
normen/benchmarks:
landelijk gemiddelde,
schoolweging, ontwikkellijn 1F,
ontwikkellijn 2F/1S

De groeps en
schooloverzichten zijn te
exporteren. Voor de leerling is
een Talentenkaart met daarop
alle resultaten van de leerling
(inclusief hart en handen).

school: niet binnen BOOM
omgeving, maar in
Parnassys, Ultimview

groep: voor alle
onderdelen, ook op zelf
samen te stellen subgroep

leerling: op alle onderdelen,
koppeling met
referentieniveaus vanaf
groep 6, en verdiepende
analyses op hoofd- en
subcategorie (DLE,
vaardigheidsscore,
referentieniveau), AVI

Cohortniveau: groeigrafiek,
gemiddelde vaardigheidsscores
t.o.v. cohorten voorgaande
jaren

Groepsniveau: gemidddelde
vaardigheidsscore, min/max
behaalde vaardigheidsscore,
percentage behaalde
referentieniveaus, groeigrafiek

Leerlingniveau: groeigrafiek,
vaardigheidsscore,
streefniveau, toetstijd,
doorlopen adaptieve route (bij
tekst en cijfer),
referentieniveau,
percentielscore, domeinscores,
subdomeinscores (bij spel en
cijfer)

VO advies In groep 7 vanuit LVS, vervangt
Entreetoets.

In groep 7 en 8 (november),
sluit aan bij IEP eindtoets

Ja, onderwijstype komt uit
de verwachten test
leerpotentie 7-8. VO advies
af te leiden uit
percentielscores van de
volgtoetsen

Optioneel vanaf groep 6,
aansluiting bij DIA eindtoets
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Kosten (per
schooljaar)

schoollicentie 299,-
basispakket 6,95 per leerling
compleetL 9,95 per leerling

Kosten zijn exclusief BTW

compleet pakket: 15,- per
leerling per jaar (onderbouw)
en 17,50 (bovenbouw)

Kosten zijn exclusief BTW

Boom volgen kern (rw,
begrijpend lezen, spelling)
eenmalige kosten 1685,-
per leerling 4,95

Boom volgen compleet (rw,
bl, sp, hr, tl)
eenmalige kosten 2085,-
per leerling 5,95

Boom verwachten kern
(leerpotentie en
leermotivatie):
eenmalige kosten 750,-
per leerling 1,95

Boom verwachten compleet
(leerpotentie, leermotivatie
en leerstrategieen):
eenmalige kosten 950,-
per leerling 2,50

Kosten zijn inclusief BTW

Schooljaar 22-23:
Compleet pakket is 9,25. Losse
licentie 3,25.

NSCCT digitaal 9,70 (maar
gratis bij compleet pakket)

Diaplus NE 490 per jaar
Diaplus EN 290 per jaar

Zie hier voor meer prijzen
https://www.diatoetsen.nl/bestel
len/2022-2023/stap-1/product_k
euze/?tag=1

Kosten zijn inclusief BTW

Gemaakt door Drs. Martin Ooijevaar, directeur onderwijs SKOWF. Voor dit overzicht is dankbaar gebruik gemaakt van de overzichten van Rachel van de Ven
(De Fonkeling, Berghem), Nihal Göktekin (Education Dream), Judith Zeeman (Ronduit), De Rolf groep, Jessica Mels (De Ceder, Hoorn), Pepijn Dousi (De
Motivatiemeesters), Marlene Potjer (Hoeksteen, Bussum) en de materialen en feedback van de uitgevers van de toetsen.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Als er onjuistheden in zitten, herstel ik die graag. Stuur daarvoor een mail naar
martin.ooijevaar@skowf.nl. De laatste versie van dit document is elke keer te vinden op https://www.skowf.nl/downloads/

Verder:
● Artikel ‘Welk LVS past bij jouw school? Keuzehulp bij het kiezen van een LVS: https://wij-leren.nl/criteria-selectie-lvs-toetsen.php
● Om over na te denken: Wat je wilt weten, wat je toetst en de rol van marktwerking….

https://meesterlezer.wordpress.com/2022/07/17/het-spanningsveld-tussen-tekstlengte-en-marktaandeel/ ..

https://www.diatoetsen.nl/bestellen/2022-2023/stap-1/product_keuze/?tag=1
https://www.diatoetsen.nl/bestellen/2022-2023/stap-1/product_keuze/?tag=1
https://www.diatoetsen.nl/bestellen/2022-2023/stap-1/product_keuze/?tag=1
mailto:martin.ooijevaar@skowf.nl
https://www.skowf.nl/downloads/
https://wij-leren.nl/criteria-selectie-lvs-toetsen.php
https://meesterlezer.wordpress.com/2022/07/17/het-spanningsveld-tussen-tekstlengte-en-marktaandeel/

