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Een formatief leerlingvolgsysteem 

• Diatoetsen: middel en geen doel: de resultaten 
bieden, middels bijbehorende deelscores, 
handvatten voor verder handelingsgericht werken

• Bedoeld om ontwikkeling te laten zien aan 
leraren, leerlingen en ouders

• Deel van zinvol geheel: combinatie van 
observaties, methodegebonden en/of 
gecertificeerde toetsen t/m groep 5, daarna 
landelijk genormeerde toetsen vanaf groep 6



Formatief toetsen

• In tegenstelling tot summatief toetsen, heeft formatief 
toetsen als primair doel leerlingen inzicht te geven in hun 
eigen leerproces en onderwijs op maat te geven

• Toetsen met een formatieve functie zorgen ervoor dat de 
docent:

– een goed beeld krijgt waar de leerling staat;

– helder heeft waar de leerling naar toe werkt;

– de leerling feedback kan geven om (nog) niet behaalde 
doelstellingen alsnog te bereiken.



Kenmerken Diatekst

• Volledig digitaal (niet meer zelf nakijken)

• Rijke teksten en begrijpelijke vraagstelling

• Resultaten direct zichtbaar, ook deelscores

• Diagnostische aspect waarop leerkrachten hun handelen 
kunnen aanpassen

• Aansluitend oefenmateriaal begrijpend lezen



Weergave diatekst



De groeiwijzer

Instrument voor formatief evalueren op basis 
van referentieniveaus

Gesprek met leerling in 3 fasen:
• Feed-up: Doel: waar werk je naartoe? 

• Feedback: “waar sta je nu? Hoe ver ben je al?”

• Feed-forward: “wat heb je nodig om van de huidige situatie 
naar het (eind)doel te komen?” 



Individuele rapportage op 3 
toetsmomenten per schooljaar

1. Begrijpend leesniveau (BLN)
2. Score (A t/m E of I tm V)
3. Deelscores: micro-meso-macroniveau
4. Lezerstype: 

• schoolse lezer
• compenserende lezer
• vermijdende lezer

5. Referentieniveau
6. Tijdsduur



Lezerstypen
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Ervaringen leerlingen:
Ali:
“Ik snap deze teksten beter”

Esther:
“De vragen zijn minder 
ingewikkeld” 

(zonder al die verwijzingen (zie r.12 ….)

Djuke:
“Ik hoef niet heen en weer te 
gaan in het boek” 



Ervaringen leerkrachten:

“Sommige leerlingen komen heel anders uit Diatekst in vergelijking 
met CITO begrijpend lezen. Positief.”

“Teksten en vragen sluiten meer aan bij het aangeboden onderwijs, 
er is minder frustratie bij de leerlingen op de gezichten te lezen of te 
horen”

“Digitale afname scheelt een hoop correctiewerk, ook de analyse 
wordt deels uit handen genomen”

“Lezerstypen geven handvatten tot gericht handelen en verbeteren 
van de leesvaardigheid”



Weergave resultaten schoolniveau 
(vergelijking met landelijk gemiddelde)



Weergave resultaten hele groep



Oefenmateriaal aansluitend aan 
toetsresultaten

• Diaplus: tijdschriften met teksten, geordend op 
referentieniveau. Daarbij aansluitend werkschriften. 
Hierdoor kan de leerkracht gemakkelijk differentieren

• Tekst van de week: Per week digitale teksten, geordend
op referentieniveau met daarbij aansluitende
werkschriften

• Klassenteksten: tekstenbank voor leerkrachten die 
thematisch werken en hun lessen zelf vormgeven.



In Diaplus vindt u: 

Digitale tijdschriften op drie niveaus met teksten, puzzels, tips, etc. en 
bijbehorende werkbladen; 

Tekst van de week’: iedere week op vier niveaus een tekst met een 
verdiepend karakter, met bijbehorende werkbladen; 

Een tekstenbank met teksten die zijn ingedeeld naar de 
referentieniveaus - oefenvormen die passen bij teksten uit de 
tekstenbank - oefentoetsen bij teksten uit de tekstenbank 

Formats voor oefenvormen om passend te maken voor eigen 
tekstmateriaal 

Alle teksten en oefeningen zijn via Diaplus te downloaden en mogen 
geprint en gereproduceerd worden voor uw leerlingen.  



Hoe werkt Diaplus?

Les 1: Over jezelf: Evaluatie toetsresultaten, reflectie op het 
eigen lees/leergedrag, oriëntatie op het tijdschrift, oriëntatie op 
de module 

Les 2: Waar gaat het over? Oriënterend en voorspellend lezen 

Les 3: Op twee niveaus: Begrijp ik het? Precies lezen 

3a: voor de compenserende lezer

3b: voor de schoolse lezer

Les 4: Verbanden leggen, interpreteren 

Les 5: Wat kan ik er mee? Evalueren, waar kun je de tekst voor 
gebruiken 

Les 6: Schrijven Een schrijfopdracht bij een of meer teksten uit 
het tijdschrift 


