
Meest gestelde vragen bij de Dia-eindtoets resultaten: 

Hoe interpreteren wij het gemiddelde van 360? GT/Havo is gemiddeld.  

De groep leerlingen die een gt/havo toetsadvies kan krijgen heeft eindscores van 354 t/m 360. Het 

gemiddelde van 360 is begin mei vastgesteld nadat ruim 85% van de leerlingen de Dia-eindtoets 

heeft afgenomen. Bij een gemiddelde score van 360 hoort een gt/havo toetsadvies. Vanaf eindscore 

361 krijgen leerlingen een havo/vwo toetsadvies.  

Omwille van de vergelijkbaarheid van de verschillende eindtoetsen hebben wij ervoor gekozen om 

de cesuren zoals geadviseerd door de Expertgroep PO over te nemen. 

Hierdoor is het gt/havo advies een beneden gemiddeld tot gemiddeld advies geworden. Ongeveer 

28% krijgt een lager toetsadvies en ongeveer 48% krijgt een hoger toetsadvies. 

 

Is het landelijk gemiddelde representatief? 

Wel voor de Dia-eindtoets. Of de leerlingen die de Dia-eindtoets hebben gemaakt gemiddeld 

genomen afwijken van alle leerlingen in groep 8 in Nederland, moet later blijken, als alle resultaten 

van alle aanbieders bekend zijn. 

 

Waarom worden er sinds dit jaar alleen nog maar dubbele adviezen gegeven? 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt dat er, behalve het VWO advies, alleen nog maar dubbele 

adviezen worden gegeven. Er zijn dus nu 6 adviezen i.p.v. de 10 die er vorig jaar waren. Dit geldt dus 

voor alle eindtoetsaanbieders. Zie ook: 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/brochures/2018/08/28/infographic-

eindtoetsadviezen 

 

Heeft het percentiel bij elk vak een eigen betekenis? 

Ja, een percentiel van bijvoorbeeld 30 betekent dat 30% van de leerlingen dezelfde score of een 

lagere score behaald heeft op dat toetsonderdeel. Dit is onafhankelijk van de andere 

toetsonderdelen. 

 

Wat betekenen de percentielen die bij de vakken I, II, III, IV en V  horen? 

De onderstaande tabel geeft aan hoe de cijferscore zich verhouden tot de toetsadviezen 

 

 cijferscore  toetsadvies Dia-eindtoets 2019 Cumulatief 

V pro/bb 3.2% 3.2% 

V bb/kb 12.1% 15.3% 

IV/V kb/gt 12.7% 28.0% 

III/IV gt/h 24.4% 52.4% 

II/III h/v 25.8% 78.2% 

I/II v 21.7% 100.0% 

 

De vakken I-V kunt u dus niet vergelijken met VWO-BBL, zoals in de plaatsingswijzers wel gebeurt.  
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Is er ook een tabel zodat wij kunnen zien welke scores behoren bij welke adviezen? 

die kunt u ook aflezen op de liniaal in het leerlingrapport. Maar daar ziet u: 

 

 
 

Eindscore Toetsadvies 

321-339 PRO/BB 

340-348 BB/KB 

349-353 KB/GT 

354-360 GT/H 

361-368 H/V 

369-390 V 

 

Tellen alle onderdelen even zwaar mee? 

Nee, ook op het leerlingrapport is te vinden dat alle onderdelen hun eigen gewicht hebben: 

 

 
 

Deze percentages worden vermenigvuldigd met de vaardigheidsscores per onderdeel. Deze 

vaardigheidsscores worden zelf niet getoond op het leerlingrapport of in de docentmodule, u kunt 

dit dus niet zelf uitrekenen.  Deze scores zijn wel op te vragen bij Diataal. Stuur in dat geval een mail 

naar basisonderwijs@diataal.nl  

 

Wanneer moeten we heroverwegen? 

Bij elk toetsadvies dat hoger is dan het schooladvies, moet verplicht worden heroverwogen. Ook als 

dit slechts een half niveau hoger is en de score waarop het toetsadvies gebaseerd is aan de lage kant 

zit van de categorie. Een verplichte heroverweging houdt natuurlijk geen verplichte bijstelling in. Het 

is aan het professionele oordeel van de leerkracht om hier een goed onderbouwde keuze in te maken. 

Indien heroverweging van het basisschooladvies naar aanleiding van een hogere score op de 

eindtoets niet leidt tot aanpassing ervan, en dus wordt afgeweken van de uitslag van de eindtoets 

(hetgeen dus toegestaan is), dan moet de basisschool dit motiveren, bij voorkeur ook in een gesprek 

met de ouders en de leerling.  
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Onderstaande tekst is opgesteld door OCW: 

 

Waarom andere toetsadviezen en waarom vooral brede toetsadviezen? 

De eindtoetsen verschilden de afgelopen jaren enigszins in de toetsadviezen die uit de toetsen 

kwamen. We hanteren het uitgangspunt dat de keuze voor een eindtoets geen invloed zou moeten 

hebben op het soort advies dat een leerling kan ontvangen. Om die reden is besloten dat de 

eindtoetsen vanaf dit schooljaar (2018/2019) allemaal dezelfde toetsadviezen gebruiken. Dat zijn vijf 

brede adviezen (1. praktijkonderwijs/vmbo basis’, 2. ‘vmbo basis/vmbo kader’, 3. ‘vmbo kader/vmbo 

gemengd, theoretisch’, 4.‘vmbo gemengd, theoretisch/havo’ en 5. ‘havo/vwo’) en één enkelvoudig 

advies (‘vwo’). Doordat alle eindtoetsen dezelfde toetsadviezen gebruiken, maakt het voor een 

leerling niet meer uit welke toets hij maakt. Gekozen is voor vooral brede of dubbele toetsadviezen, 

omdat een eindtoets een goede inschatting geeft van het instroomniveau in het vo, maar in veel 

gevallen niet zó specifiek dat daar één schoolniveau bij genoemd kan worden.  Zie ook: 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/brochures/2018/08/28/infographic-

eindtoetsadviezen 

  

Wat betekent dat voor de toetsen? 

De keuze voor vooral brede toetsadviezen betekent dat de bijbehorende omzettabel (welke score 

leidt tot welk advies) ook moet worden gewijzigd. Voor alle eindtoetsen geldt dus dat de omzettabel 

vanaf dit schooljaar er (iets) anders uitziet dan in voorgaande jaren. De berekening van de scores in 

de omzettabel is voor alle eindtoetsen uitgevoerd door de Expertgroep Toetsen PO. Bij deze 

berekeningen is gebruik gemaakt van zgn. ‘doorstroomgegevens’ van leerlingen: waar zitten 

leerlingen met een bepaalde eindtoetsscore in het 3e leerjaar vo? We geven nu als toetsadvies het 

meest voorkomende onderwijstype voor leerlingen die in het verleden hetzelfde toetsresultaat 

hebben gehaald.  

 

En wat betekent dat voor scholen? 

Dit is wijziging die geldt voor de eindtoetsen. Basisscholen blijven vrij om zowel enkelvoudige 

schooladviezen als brede of dubbele schooladviezen te geven. 

 Als gevolg van deze wijziging zullen aanzienlijk meer leerlingen op basis van de toets 

een breed toetsadvies krijgen. Als de school vooral enkelvoudige schooladviezen geeft, zal deze 

wijziging daarmee ook leiden tot meer leerlingen van wie het advies moet worden heroverwogen. 

Als de school altijd al veel brede schooladviezen gaf, zal die toename kleiner zijn.  
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