
Schakel bij het klaarzetten van de toets in de online
leeromgeving het husselen van vragen in, in combinatie met het
uitschakelen van de terugbladerfunctie. Dit maakt het moeilijker
voor leerlingen om elkaar snel en eenvoudig antwoorden door te
geven. Informeer de leerlingen er van tevoren over dat ze na het
beantwoorden van een vraag niet meer terug kunnen.  

Maak een goede inschatting van de toetsduur. Als leerlingen
moeten doorwerken, brengt ongeoorloofd overleg een zeker
nadeel met zich mee. Je kunt beter in eerste instantie minder tijd
dan te veel tijd geven. Indien nodig geef je extra tijd, mochten
de leerlingen in tijdsnood komen. Met de live weergave in de
online toetsomgeving heb je goed zicht op de voortgang. 
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Vragen in willekeurige volgorde

Hussel je bij meerkeuze de antwoorden ook nog eens door elkaar,
dan wordt het doorgeven van antwoorden nog lastiger. 

Antwoorden in willekeurige volgorde

Bij een toets met veel gesloten vragen, zoals een woordjestoets,
kun je in de online toetsomgeving instellen dat iedere leerling een
willekeurige selectie krijgt uit een hele reeks woordjes

Willekeurige selectie van vragen

Ga ongewenst surfgedrag op het device van de leerling tegen
door, indien mogelijk, een ExitAlert in te stellen in de online
toetsomgeving. Verlaat de leerling de toetsomgeving, dan krijgt
de leraar een melding in de live weergave. De leerling krijgt
bovendien een melding dat de leraar ervan op de hoogte is. 

Beveilig de toetsomgeving

Blokkeer in de online toetsomgeving de copy-paste optie.  

Blokkeer functionaliteiten

Beperk de toetstijd

7
Laat de leerlingen hun telefoon inzetten als camera en vraag dat
ze zichzelf en het toetsenbord filmen. Hun andere device is voor
het maken van de toets zelf.

Handige inzet van devices

8
Zorg voor een centrale en heldere instructie vanuit school
richting de leerlingen en ouders over hoe de online toetsen
worden afgenomen. Herhaal dit als leraar met een mail vlak voor
de afname van iedere toets.

Duidelijke communicatie

Deze t ips horen bi j  het prakti jkvoorbeeld: 
Onl ine toetsen: “Na corona bl i jven we ze gebruiken”

https://www.voortgezetleren.nl/post/online-toetsen-na-corona-blijven-we-ze-gebruiken

