
 
 

 
 

10 tips 

Toetsen op afstand en handige 
websites 

 
 
Tip 1: Zorg in elk geval dat je afstemt met je collega’s, zodat leerlingen niet op heel verschillende 
manieren getoetst worden! 
 
Tip 2: Voor snel inzicht: gebruik een online toetsprogramma als Socrative of Quizizz. 
 
Tip 3: Er zijn natuurlijk programma’s beschikbaar met een eigen toetsomgeving waar je school misschien 
al mee werkt: Quayn, It’s Learning of Learnbeat. Of gebruik Magister om de toets in te plannen en in te 
nemen (met tijdslot en eventueel plagiaatcontrole). 
 
Tip 4: Kan de leerling op een andere manier laten zien dat hij de stof beheerst? Denk aan een opname 
maken waarin hij iets uitlegt, een essay, een interview enz. 
 
Tip 5: Gebruik je eDition? Zet dan in eDition een aantal opdrachten bij een paragraaf of hoofdstuk uit en 
zet ze tijdens de les pas aan. Gebruik de score op die opdrachten als toetsresultaat (vooral handig bij 
differentiatie-opdrachten). 
 
Tip 6: Welk programma je ook gebruikt: verstrek (mail) de toets pas in de online les, laat leerlingen tijdens 
de online les de camera aanzetten en/of geef een toets per vraag, met telkens een beperkte tijd (handigst 
bij een open vraag). 
 
Tip 7: Maak van de toets een openboek-toets, met beperkte tijd en kondig aan eventueel leerlingen na 
inleveren van de opdracht te vragen naar een mondelinge toelichting op een antwoord (om kopiëren te 
voorkomen). 
 
Tip 8: Combineer vakken door bijvoorbeeld leerlingen een infographic te laten maken over een 
aardrijkskundig onderwerp, maar dan wel in het Frans of de leerling een betoog te laten schrijven (voor 
Nederlands) en dan bijvoorbeeld over een geschiedenisonderwerp dat je wilt toetsen. 
 
Tip 9: Doe de Thiemo Thuis Challenge met jouw leerlingen. Leerlingen kiezen zelf een onderwerp binnen 
jouw vak en maken daar een (creatieve) uitleg over. 
 
Tip 10 : Gebruik een van de gratis toetsprogramma’s, bijvoorbeeld Google Forms.  
 
 
Bron: ThiemeMeulenhoff  

https://socrative.com/
https://quizizz.com/
https://www.quayn.nl/
https://itslearning.com/nl/
https://learnbeat.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/edition
https://thiemo.thiememeulenhoff.nl/impact-scheikunde-scheikunde-1-onderbouw/havo-3/card/de-thiemo-thuis-challenge
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/digitaal-onderwijs/digitaal-toetsen-maar-hoe-dan


Informatie en tips 
 
Voor meer informatie, richtlijnen en tips over hoe vorm te geven aan toetsen op afstand, kun je terecht 
op onderstaande websites: 
 

• Voorbeelden van scholen die vorm geven aan toetsen op afstand. 
VO-raad 

 
• Tips en richtlijnen voor het toetsen op afstand. 

Toetsenopafstand.nl 
 

• Tips voor toetsen PO en VO. 
Lesopafstand.nl 

 
• Tips over toetsen, speciaal voor op afstand examineren. 

Voortgezetleren.nl 
 

• Tips tegen spieken. 
Learnbeat.nl 

 
 
 
    

https://www.vo-raad.nl/artikelen/toetsen-op-afstand-hoe-doe-je-dat
http://www.toetsenopafstand.nl/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/toetsen/
https://www.voortgezetleren.nl/post/tips-over-digitaal-toetsen/
https://learnbeat.nl/blog/toetsen-en-schoolexamens-op-afstand-13-tips-tegen-spieken/

