Advies Expertgroep Toetsen PO
Zaaknummer: 21.008 Diataal B.V. – Dia-eindtoets
Het betreft hier de jaarlijkse beoordeling van de Dia-eindtoets.
I. Aanvraag en Proces
Op 5 juli 2021 werd de aanvraag tot beoordeling ontvangen door de onafhankelijke Expertgroep
toetsen PO, hierna aangeduid als de Expertgroep. Op dezelfde datum is vastgesteld dat de
aanvraag de benodigde informatie bevatte.
De afzonderlijke initiële beoordelingen werden voor commentaar van de aanvrager op 8 september
2021 opgestuurd naar de aanvrager. Op 20 september 2021 werd het commentaar van de
aanvrager ontvangen.
Naar aanleiding van de voorliggende informatie heeft de Expertgroep de aanvrager gevraagd om
op 4 oktober 2021 in overleg met de Expertgroep de informatie te bespreken. Alle beoordelingen
zijn voorts definitief gemaakt.
Op 12 november 2021 kwam de Expertgroep PO bijeen om de aanvraag en beoordelingen te
bespreken. Zij kwamen hierbij tot het hier onderstaande advies.
II Beoordeling
Bij de jaarlijkse beoordeling van de toets beoordeelt de Expertgroep Toetsen PO of de toegelaten
toets nog steeds voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals omschreven in de Toetswet, art. 9,
derde lid.
De Dia Eindtoets bestaat uit de toetsonderdelen begrijpend lezen, rekenen/wiskunde,
taalverzorging en woordenschat. De Dia-eindtoets is een adaptieve toets. De eindscore is
gebaseerd op de weging van de vier onderliggende vaardigheidsscores begrijpend lezen,
taalverzorging, woordenschat en rekenen. Op basis van deze eindscore krijgen leerlingen
vervolgens een toetsadvies.
Voor de beoordeling van de onderwijskundige, de organisatorische en de beveiligingsaspecten is
bekeken: Inhoud en onderwijscontext (met daarin o.a. de uitgangspunten/constructie en de
samenstelling van de toetsonderdelen), bijlagen (met o.a. de teksten, samenstelling van de
toetsen, de items en antwoorden, de toetsmatrijs, docentmodule resultaten en technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen), het Toetsreglement en de Risico-analyse. Tevens zijn
de digitale documenten in de docentmodule bekeken.
Met betrekking tot de onderwijskundige, de organisatorische en de beveiligingsaspecten is de Diaeindtoets 2022 van voldoende kwaliteit.
Voor de psychometrische beoordeling is bekeken: Terugblik Dia-eindtoets 2021 en de
Psychometrische verantwoording Dia-eindtoets 2022.
Met betrekking tot de psychometrische aspecten is de Dia-eindtoets 2022 van voldoende kwaliteit.
Naast bovengenoemde psychometrische beoordeling door de Expertgroep, is in 2021 eveneens een
psychometrische beoordeling uitgevoerd door de COTAN. De Expertgroep heeft kennis genomen
van de bevindingen van de COTAN en deze zijn meegenomen in het gesprek met aanbieder.
Voor een uitgebreide bespreking van de kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar de beoordelingen
van de externe deskundigen; deze vindt u als bijlagen bij dit advies.

III. Advies
Alles overwegende en gezien de beoordeling van de inhoudelijke deskundigen, concludeert de
Expertgroep dat de kwaliteit van de Dia Eindtoets voldoende is en dat in 2022 gecontinueerd kan
worden met de afname van deze eindtoets.
Het advies is aldus vastgesteld te Utrecht, 12 november 2021.

De voorzitter,
Prof. Dr. C.P.M. van der Vleuten

Bijlage: definitieve beoordeling Dia Eindtoets 2022, bevattend:
Tussentijdse check psychometrische aspecten
Beoordeling onderwijskundige, organisatorische en beveiligingsaspecten

