
 
Zoetermeer, 11 januari 2017 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), van alle mavo 2 klassen, 

 

Uw zoon/dochter doet mee aan de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Deze toets is onderdeel 

van een meerjarige proefperiode waarin de DTT wordt ontwikkeld. Graag willen wij u meer informatie 

geven over de DTT.  

 

Als school nemen wij deel aan deze toets omdat wij het belangrijk vinden om het niveau van onze 

leerlingen goed te kunnen volgen. 

 

Over de DTT 

De DTT is een digitale, diagnostische toets voor het vak wiskunde. De DTT is een adaptieve toets. Dit 

houdt in dat de vragen van de DTT zich aanpassen aan het antwoordgedrag van de leerling.  

 

De DTT is een toets om van te leren; het gaat niet om zakken of slagen. Leerlingen hoeven zich geen 

zorgen te maken over een slecht resultaat. Je krijgt namelijk geen cijfer voor de DTT, maar een 

diagnose op maat met daarin sterke punten en aandachtspunten.  

 

Leerlingen krijgen door de DTT meer inzicht in hun sterke en minder sterke punten. Hierdoor kunnen 

zij beter reflecteren op hun eigen leerproces. Docenten kunnen met behulp van de diagnose op maat 

heel precies bepalen waar extra begeleiding nodig is, en waar juist kansen liggen. Als ouders kunt u 

uw kind gericht ondersteunen, doordat u kunt zien waar voor de school mogelijkheden liggen om 

leergroei bij uw kind te bereiken. 

 

Op de website van de Pilot DTT vindt u een animatievideo die in een paar minuten een duidelijk beeld 

geeft van hoe de toets in elkaar zit. Zie www.pilotdtt.nl.  

 

Welke toets maakt uw zoon/dochter?  

Tussen 1 februari en 4 maart maakt uw zoon / dochter de DTT toets wiskunde.  

De juiste datum wordt in het rooster op Magister gepubliceerd. 

 

 

Praktische zaken voor u als ouder/verzorger  

- Uw kind hoeft zich niet voor te bereiden op de toets 

- Een toets afname duurt gemiddeld 3 lesuren. Tussentijds kan gepauzeerd worden 

- Als uw zoon/dochter de adaptieve DTT maakt, ontvangt u een rapportage met een individuele 

diagnose. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. M.C.L. Bakker,  
afdelingsleider 

http://www.pilotdtt.nl/

