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AGENDA

• Doel ontwikkeling DTT in 2011

• Politieke besluitvorming 2014, 2016

– Pilot 3 jarig 2015 - 2017

– Evaluaties pilot: intern door CvTE en extern door Regioplan

• Begeleiding implementatie DTT

• Betekenis geven aan DTT binnen formatieve evaluatie

• Afronding pilot DTT



FILMPJE OVER DE DTT

• https://www.rovid.nl/ocw/cvte/2015/ocw-cvte-20150915-
idojrr4rg-web-hd.mp4

• Meer informatie www.pilotdtt.nl

https://www.rovid.nl/ocw/cvte/2015/ocw-cvte-20150915-idojrr4rg-web-hd.mp4
http://www.pilotdtt.nl/


TYPERING DTT

Bij de start in 2011

DTT is diagnostisch van aard:

Rapportages dienen een verfijnd inzicht te geven 

in de sterke en zwakke punten van een leerling 

op essentiële kennisaspecten en vaardigheden, 

waardoor de docent gericht vervolgactie kan ondernemen

In de loop van 2016 uitgebreid met: ‘een van de instrumenten voor formatieve 

evaluatie’ 



CONTEXT november 2016
• Wetsvoorstel in Tweede Kamer

• Kamerbrief juni 2014 (‘Toetsbrief nut en noodzaak’)

• Meerjarige pilot

• Ontwikkelen in interactie met het veld

• 2015: pretest

• 2016: eerste afname en pretest

• 2017: werkend prototype

• Kamerbrief mei 2016 (‘Stand van zaken DTT’)

• AO + VAO: Motie Ypma: pilot afmaken, daarna geld naar de scholen voor 
versterking ‘formatieve evaluatie’

• Afmaken pretests Schrijfvaardigheid Ne en En en wi in vmbo BB

• Géén pretests Leesvaardigheid Ne en En

• Onderzoek naar overdracht DTT naar derden/markt per 1-1-2018

• Mogelijk afname DTT in 2018 bij gebleken behoefte in het veld



WAT IS DE DTT?

Wat is de DTT?

Digitale diagnostische toets

Geeft inzicht in de sterke punten en verbeterpunten 
van leerlingen

Toets op maat

Levert een individuele leerlingdiagnose



WAT IS DE MEERWAARDE VAN DE DTT?

o Landelijk genormeerde formatieve toets:

o Leerlingen krijgen inzicht in hun sterke en minder sterke punten. Hierdoor kunnen zij beter 

reflecteren op hun leerproces.

o Docenten krijgen op efficiënte wijze inzicht in de minder sterke en sterke punten van hun 

leerlingen. Hierdoor kunnen zij heel gericht onderwijs geven.

o Scholen kunnen hun onderwijs gericht verbeteren omdat ze weten waar bij (groepen) 

leerlingen leergroei te realiseren is.

o Ouders krijgen de mogelijkheid om hun kind gericht te ondersteunen.

Cultuur van een lerende school is belangrijk



AFNAME SCHOLEN PILOTJAAR 1, 2 EN 3

– 76 scholen in 1e

pilotjaar (alleen 
pretest)

– 202 scholen in 2e

pilotjaar(1e afname en 
pretest)

– 264 scholen in 3e

pilotjaar (2e afname en 
pretest bb) 62 nieuwe 
scholen en 
aanmelding staat nog 
open

2014/2015 2015/2016



WAT VRAAGT DE DTT VAN SCHOLEN EN DOCENTEN?

Steun voor 
de DTT op 

school

Informatie-
bijeenkomst

DTT

Plannen en 
organiseren 
van de DTT

Importeren 
van de 

leerlingen

Plannen van 
de toets

Informeren 
van ouders 

en leerlingen
Afname DTT

Inzien 
rapportages 

(70%)

Interpreteren 
rapportages 

(70%)

Bespreken 
van de 

rapportages 
(55%)

Gebruik bij het 
lesgeven (40%)

Gebruik vlgs
‘Regioplan-
monitor 2016’



TOETSSOORTEN DERDE EN LAATSTE PILOTJAAR

• Pretest bb

• Toetst nieuwe vragen

• Nodig voor het ijken van 
vragen

• Geeft een schoolrapportage

• Schoolrapportage beschikbaar 
na de meivakantie

• Adaptieve DTT

• Toets op maat 

• Geeft een leerling-, groeps- en 
schoolrapportage

• Rapportages beschikbaar 
direct na de afnameperiode



DRIE KERNVAKKEN

• Nederlands & Engels

• Schrijfvaardigheid

• (Leesvaardigheid)

• (Luistervaardigheid)

• Hoofdaspecten 
Schrijfvaardigheid Nederlands

• Afstemmen op doel en 
publiek

• Tekststructuur

• Woord- en zinsniveau

• Spelling en interpunctie

• Wiskunde

• Domeinen

• Meten en meetkunde

• Verbanden en formules

• Getallen en variabelen

• Verhoudingen

• Informatieverwerking en 
onzekerheid (havo/vwo)

• Kenmerken

• Structuur

• Meerduidigheid 

• Samenhang



OEFENOPGAVEN DTT

• Wennen aan het type vragen 
van de DTT

oefenen.facet.onl 

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_0






BEGELEIDING IMPLEMENTATIE DTT

2015 2016 2017

SLO 7 projectscholen

IBDTT2016 Regiokringen (25)

Op locatie ( 25 )

IBDTT2017 Op locatie en in 
regiokringen
(50)

SLO: vakexperts Nederlands, Engels en wiskunde
intensieve, langdurige relatie, t/m observaties in de klas

IBDTT: via EDventure door CvTE en ketenpartners getrainde –
pool van adviseurs: 3 – 5 dagdelen in een jaar, gesprekspartners 
docenten en 1 schoolleider



OBSERVATIES IN IBDTT 2016

• Ontluikend besef van relatie DTT – formatieve evaluatie

• Hoge verwachtingen van de gedetailleerdheid van de rapportages

– NB: bij gefaseerde oplevering

• Relatie met LVS – toetsen 

• Praktische punten:

– Intensiteit afname

– Omgang met rapportages 



MATERIALEN

• CvTE: toelichtingen op DTT-rapportages van diagnoses

• SLO-producten

– Effectieve inbedding van de DTT bij het vak Nederlands, resp. 
Engels, resp. wiskunde

– Tussentijdse opbrengsten docenten-DTT

• CvTE -modelbeschrijvingen interventies binnen de batenlogica van 
het DTT-projectplan

– CvTE  praktijkvoorbeelden van handelingsplannen in scholen 



AFRONDING PILOT DTT

• Werving voor de eerste afname prototype - februari 2017

• Weving voor pretests DTT vmbo BB – afname februari 2017

• SLO zet begeleidingstraject door met 7 projectscholen

• IBDTT2017 op 50 scholen

• Analyse rapportages en vertaling naar onderwijs/leren door 
docenten/scholen - vanaf begin maart 2017

• Eindonderzoek Regioplan – voor zomervakantie

• Adviesconferentie oktober 2017 met pilotscholen 

– verzamelen en delen opbrengsten 

• Oplevering projectresultaten aan OCW – najaar 2017

• Parallel proces overdracht DTT (expertise) aan derden/markt


