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‘DLE staat voor didactische leeftijdsequivalent. Om te weten wat dit is, is het eerst van belang
om te weten wat de didactische leeftijd (DL) is.
De didactische leeftijd is het aantal maanden dat het kind onderwijs heeft gevolgd, vanaf groep
drie. Per jaar gaat het om tien maanden. Een kind heeft aan het einde van groep vier dus een
didactische leeftijd van twintig.
Het DLE daarentegen is het werkelijke niveau wat het kind heeft. Als een leerling aan het einde
van groep vier een DLE van zestien heeft, dan loopt hij dus achter, want de didactische leeftijd is
dan twintig. Bij een DLE van vierentwintig dan heeft hij een voorsprong.
Het DLE geeft dus informatie over de meetbare ontwikkeling van het kind’.
Bron: https://wij-leren.nl/dle.php
‘IEP-eindtoets
De leerling staat centraal
De IEP Eindtoets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen kunnen laten zien hoe vaardig zij
zijn op het gebied van taal en rekenen.





De IEP Eindtoets begint met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau.
Daarnaast mogen leerlingen de opgaven invullen in de toetsboekjes en hoeven ze dus niet
met verschillende boekjes en antwoordformulieren te werken.
Teksten voor het onderdeel Lezen staan altijd links op de pagina en bijbehorende opgaven
rechts, zodat leerlingen niet hoeven te bladeren.
Kortom, bij de IEP Eindtoets is er voor gezorgd dat leerlingen zich volledig kunnen
concentreren op de toets.

De leesteksten bij taal en de rekenopgaven sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Een
leestekst over het organiseren van een sportdag in groep 8, of een rekenopgave over korting op
kauwgom. Dit helpt kinderen bij het inzicht in waarom ze bepaalde vaardigheden moeten leren.
Wat meet de toets?
De IEP Eindtoets bestaat uit zowel meerkeuzeopgaven als uit open vragen, en dat is nieuw. Met
open vragen kunnen we de productieve vaardigheden van leerlingen meten in plaats van
herkenning of het wegstrepen van foute antwoorden (precies datgene wat veel bij
meerkeuzevragen gebeurt). Voor het onderdeel taalverzorging maken leerlingen zelf woorden af
of vullen ze de stam van een werkwoord aan. Ook bij rekenen worden open vragen gesteld, zoals
4 x 150 =.
Taal geen struikelblok
Toetsen worden steeds taliger, is een veelgehoorde opmerking. Daarom is bij de IEP Eindtoets
veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven: eenduidig en zo bondig mogelijk is
daarbij het uitgangspunt. Taal mag immers bij het onderdeel rekenen geen struikelblok vormen
voor zwakke lezers. Ook de toets is korter dan de leerlingen tot nu toe gewend zijn. De toets wordt
afgenomen op twee ochtenden van elk maximaal twee uur’.
Bron: https://wij-leren.nl/iep-eindtoets-route-acht.php

