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Thuis een toets maken  
Instructie voor leerlingen 

Bijna alle leerlingen volgen op dit moment thuisonderwijs. Ook toetsen worden digitaal en vanuit 

huis gemaakt. Jij gaat nu een toets maken van Diataal. Met je docent heb je afgesproken welke toets 

je gaat maken, en wanneer je dit doet. Je docent kan hierover ook afspraken met je ouders maken. 

Lees eerst deze instructie goed door. 

 De toets geeft jou en je docent inzicht in waar je goed in bent en waarvoor je nog uitleg en 

oefening kunt gebruiken.  

 Het is daarom belangrijk dat je de toets zelf maakt zonder hulp van anderen. 

 Gebruik geen hulpmiddelen (dus geen woordenboek, rekenmachine, website met hulp enz.).  

 

Om met de toets te beginnen en deze goed af te sluiten doorloop je de volgende stappen: 

1. Van je docent heb je een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, pak die erbij.  

2. Open een Internet Browser 

- voor Windows: Google Chrome of Mozilla Firefox 

- voor Apple: Safari 

Gebruik NOOIT internet Explorer of Edge. Daar draait het systeem niet goed op.  

3. Ga naar www.diatoetsen.nl  

4. Kies rechtsboven voor inloggen. 

5. Bij Leerling vul je de gebruikersnaam en het wachtwoord in, die je van je docent hebt 

gekregen: 

6. Klik daarna op de knop ‘Inloggen’. 

7. Klik de toets aan, die je in opdracht van je docent gaat maken.  

8. Klik op ‘Start de toets’.  

9. Je krijgt eerst een korte uitleg. Lees deze goed door. 

10. Neem de tijd voor het maken van de toets.  

11. Je kunt onderaan in beeld zien hoeveel vragen je in totaal moet maken. Ook  heb je de 

mogelijkheid om vragen over te slaan en later te maken en om een fout te verbeteren. 

12. Let er goed op dat je alle vragen hebt gemaakt als je de toets inlevert.  

13. Na het inleveren van de toets krijg je te zien welke score je hebt behaald.  

 

Succes! 

http://www.diatoetsen.nl/


Thuis een Diatoets maken 
Instructie voor ouders/verzorgers 
 

Beste ouder/verzorger, 

Om de ontwikkeling van uw kind goed in kaart te brengen maken wij op school gebruik van 

Diatoetsen. Diatoetsen zijn digitale methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de kernvakken 

(Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde), waarmee de vordering van uw kind gevolgd wordt op weg 

naar de bovenbouw. 

Aangezien (bijna) alle leerlingen op dit moment thuisonderwijs volgen, worden ook de toetsen van 

uw kind digitaal en vanuit huis gemaakt. Dit vraagt natuurlijk wat van u als ouder/verzorger. Daarom 

hebben wij hieronder op een rij gezet waar u aan moet denken wanneer uw kind thuis een toets 

afneemt. 

 Zorg ervoor dat er een geschikt device beschikbaar is om de toets op af te nemen, zoals een 

desktop, laptop of tablet. Heeft u deze niet tot uw beschikking, neem dan contact met ons 

op (contactgegevens school). 

 Open een Internet Browser 

- voor Windows: Google Chrome of Mozilla Firefox 

- voor Apple: Safari 

Gebruik NOOIT internet Explorer of Edge. Daar draait het systeem niet goed op.  

 De docent heeft de inloggegevens van de toets met uw kind gedeeld. Hij/zij kan inloggen op 

www.diatoetsen.nl/login/ bij Leerling met de gebruikersnaam en het wachtwoord. 

 Uw kind mag tijdens het maken van de toetsen niet overleggen met zijn/haar klasgenoten. 

Het is verstandig zijn/haar mobiele telefoon tijdens het toetsen in te nemen en er op toe te 

zien dat hij/zij ook niet op internet via andere manieren contact heeft (bijv. via Instagram, 

facebook of web.whatsapp). 

 Help uw kind niet inhoudelijk bij het maken van de toets. Leg de vragen niet uit en zeg geen 

antwoorden voor. U mag uw kind natuurlijk wel helpen als hij/zij tegen praktische vragen 

aanloopt. Zie ook de veelgestelde vragen onderaan deze instructie 

 Uw kind mag geen hulpmiddelen gebruiken, zoals een woordenboek of rekenmachine. Als 

hij/zij wél een rekenmachine mag gebruiken is deze bij Diacijfer online beschikbaar in de 

toets. Bij Diawisk moet uw kind wel een eigen rekenmachine gebruiken. 

 De toetsen hebben géén tijdslimiet. Zorg er dus voor dat uw kind de tijd neemt om de toets 

te maken. 

 

Wij realiseren ons dat deze tijden van thuisonderwijs veel van u als ouder/verzorger vragen. Als u 

vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de school.  

  

http://www.diatoetsen.nl/login/


Veelgestelde vragen 

 

1. Krijgen we een score nadat mijn kind de toets gemaakt heeft?  

Als uw kind de toets heeft ingeleverd, krijgt hij/zij de behaalde score te zien op een 

scorebalk. De school bepaalt in hoeverre overige scores gedeeld worden met leerlingen en 

ouders. 

 

2. Mag ik inhoudelijke vragen beantwoorden? 

Voorbeeld:  

Hoe reken ik uit hoeveel 93 x 12 is? 

Wat betekent het woord communicatie? 

 

Nee, inhoudelijke vragen mogen niet beantwoord worden. Geef geen hints en stel de vraag 

niet op een andere manier. Het is voor de resultaten van uw kind belangrijk dat uw kind de 

toets zelfstandig maakt, zonder hulp. 

 

3. Mag ik technische vragen beantwoorden? 

Voorbeeld: 

Waar staat de letter L op het toetsenbord? 

Hoe sla ik een vraag over?  

 

Ja, als het “technische” vragen zijn, mag u de vragen beantwoorden. 

 

 


