
Geef persoonlijke aandacht  
weer de ruimte

Het digitale toetsplatform voor interactief onderwijs



De roep om maatwerk in het onderwijs klinkt steeds luider. Tegelijk is er structureel 
tekort aan zo ongeveer alles wat daarvoor nodig is. Toch is er binnen die krappe kaders 
nog heel veel mogelijk. Door toetsen in dienst van het leren te stellen, bijvoorbeeld.

Sinds 2014 onderzoeken we bij Test-Correct de voor- en  
nadelen van formatief evalueren. Daaruit blijkt steeds weer 
dat consistent, kortcyclisch digitaal toetsen, ook binnen de 
bestaande randvoorwaarden van het onderwijs, ruimte  
vrijmaakt voor de docent om op maat te ondersteunen.

De toegepaste methode levert per student precies de juiste 
informatie op om individuele sturing te geven. Data die we zo 
kunnen visualiseren dat het leerproces per student inzichte- 
lijk is, waar de individuele groei zit en waar nog winst te  
behalen valt. 

Die wetenschap, gecombineerd met onze jarenlange  
praktijkervaring, is doorgevoerd binnen het online toets- 
platform Test-Correct. 

Steeds meer docenten en instellingen ontdekken Test-Correct 
en willen niets anders meer. Mede door hun feedback is 
het platform inmiddels uitgegroeid tot het meest geavan-
ceerde toetsplatform van Nederland. Met als resultaat dat  
Test-Correct in de klas het leren individueler, interactiever, 
speelser en vooral veel effectiever maakt.
 

“Steeds meer 
docenten en instellingen  

ontdekken Test-Correct 
- en willen niets  

anders meer.”

Toetsen in dienst van leren



Een digitaal toetsplatform, 
en zo veel meer...
In het kort is Test-Correct een toetsplatform dat alle beproefde leer- en toetsmiddelen 
samenbrengt. Webbased, zodat iedere gebruiker ermee kan werken. En met volledige  
integratie van alle werkwijzen voor formatief handelen. Met Test-Correct heeft de docent 
de beschikking over de grootste toetsenbank van Nederland om direct toetsen samen te 
stellen en leerdoelen te koppelen aan toetsonderdelen. Toetsafname is op verschillende 
manieren mogelijk, de docent krijgt overzichtelijk te zien waar elke student staat, en met 
de peer-review-module (CO-Learning) kunnen docenten samen met studenten op een 
plezierige en effectieve manier het leerproces vormgeven. 



Toetsafname
Om een toets te maken heeft de student een laptop of tablet 
nodig. Voor Test-Correct maakt het niet uit of dat een laptop 
is van de organisatie of van de student zelf. De waterdichte 
beveiliging maakt het onmogelijk om andere programma’s te 
gebruiken tijdens de toetsafname.

Toetscreatie
Een toets samenstellen op maat binnen enkele klikken, dat kan 
gewoon. We maken het zelfs nog makkelijker met duizenden 
voorbeeldvragen uit een nationale toetsenbank. Onze toetsen-
bank groeit dagelijks, alles om de doorlooptijd van het samen-
stellen van een toets te verkorten. Natuurlijk heeft elke organi-
satie bestaande toetsen die beschikbaar moeten blijven. Al die 
content kunnen we digitaliseren, zodat er niets verloren gaat. 

CO-Learning
Na de toetsafname kan de docent met een enkele klik de CO-Learning starten. Leerlingen 
krijgen vervolgens geautomatiseerd en geanonimiseerd antwoorden die door anderen zijn 
gegeven om te beoordelen. In de praktijk blijkt dat studenten CO-Learning snel leren waar-
deren. Vanwege het formatieve karakter gaan ze ontspannener om met de toets zelf. Zodra 

ze eraan gewend zijn, blijken ze het peer-reviewprincipe als motiverend te ervaren.

Hoe werkt Test-Correct 
in de praktijk?



Nakijken
Een afgenomen toets kan of direct worden nagekeken 
en becijferd, of nadat de toets klassikaal is besproken en 
beoordeeld met CO-Learning. De scores van de beoor-
delingen uit de CO-Learning zijn ook tijdens het nakijken  
te zien. Exporteren naar RTTI-online is even simpel  
geregeld als een download voor eigen gebruik. Leerlingen 
kunnen de nagekeken toets inzien zolang deze openstaat. 

Becijferen
Becijferen gaat automatisch, maar 
natuurlijk kun je ook zelf aanpassingen 
doen. Jij bepaalt wanneer een toets 
als becijferd gemarkeerd kan worden 
en wanneer de cijfers inzichtelijk zijn 
voor de studenten. Zij ontvangen hier 
dan bericht van.

Normeren
De normering is naar wens in te stellen. Voor het 
vaststellen van het cijfer zijn er vijf opties. Zodra de  
normering wordt aangepast, veranderen de cijfers 
mee, met het gemiddelde. Met de optie ‘vraag over-
slaan’ kunnen vragen worden uitgesloten bij de  

berekening van het cijfer.

Analyse
Gepersonaliseerd leren wordt een stuk makkelijker als we 
toetsresultaten koppelen aan leerdoelen. Ook is bekend  
dat studenten meer eigenaarschap nemen over het eigen  
leerproces: waar sta ik en welke doelen heb ik voor 
de volgende periode? Studenten raken gemotiveerder  
doordat ze meer invloed hebben op hun leerdoelen, op 
eigen tempo de stof tot zich kunnen nemen en steeds 
opnieuw worden uitgedaagd.

Opvolgen



CO-Learning
Al onze kennis over peer-review en  
formatief handelen hebben we samen- 
gebracht in onze CO-Learning. 

CO-Learning werkt als het ouderwetse 
‘blaadje wisselen’, waarbij de leerling ant-
woorden van de ander nakijkt, maar dan 
beter! Leerlingen krijgen geautomatiseerd 
en geanonimiseerd antwoorden die door 
anderen zijn gegeven om te beoordelen. 
Vervolgens beoordelen de leerlingen de 
gegeven antwoorden van de medeleer-
lingen op basis van het antwoordmodel 
en de uitleg van de docent. Tegelijkertijd 
worden leerlingen getriggerd door middel 
van slimme prikkels om actief deel te  
nemen aan het beoordelingsproces. 

Analyse & opvolging
Binnen de toetsomgeving worden analyses gepresenteerd om direct te zien waar  
verbeteringen mogelijk zijn, zoals:   

Waar staat een student, klas en/of locatie?  

Er is een mogelijkheid om toetsvragen te koppelen aan meerdere onderliggende leer- 
indicatoren. Zo meten en presenteren we bijvoorbeeld waar studenten staan ten opzichte 
van leerdoelen en taxonomie.   

Hoe effectief zijn de toetsvragen?  

Worden bepaalde vragen per klas of over alle afnames gemiddeld opvallend slechter 
beantwoord? Dat kan natuurlijk betekenen dat een opvallend grote groep de stof niet  
beheerst. Maar het kan ook zijn dat de vraag misschien net iets scherper geformuleerd 
moet worden.

“CO-Learning is de ideale werkvorm om 

studenten te laten nadenken over de 

antwoorden van anderen. Want fouten 

waar je zelf aan voorbijgaat, zie je vaak 

wél bij een ander.”



Test-Correct voor jou als docent
Zeer uitgebreide toetsconstructor
Binnen ons platform beschik je over de meest geavanceerde toetsconstructor. Creëer in 
een mum van tijd een geheel nieuwe toets, bestaande uit nieuwe en/of bestaande vragen. 
Hussel vragen, plaats ze in vraaggroepen of maak er zelfs een carrousel van! Voor elk 
type vraag zijn speciaal instellingen ontwikkeld. Zowel op toets- als vraagniveau zijn de  
mogelijkheden eindeloos. 

Formatief en summatief toetsen 
Test-Correct biedt je de mogelijkheid om op verschillende wijzen te toetsen. Formatieve  
meetmomenten, groot of klein, kunnen gemakkelijk worden afgenomen via de browser, 
en voor summatieve toetsen biedt Test-Correct een sterk beveiligde app omgeving die  
frauderen voorkomt.

Combineer
Door antwoorden te combineren 
met de opgegeven termen legt 
de student verbanden.

Rangschik
Rangschikken van het antwoord 
door termen te slepen in de juiste 
volgorde.

Rubriceer
Maak categorieën aan waarin 
je antwoorden kunt groeperen 
door te slepen.

ARQ
Presenteer stellingen en laat 
studenten kiezen welke wel of 
niet kloppen.

Open: lang & kort
Voor het stellen van een open 
vraag kun je kiezen voor een lang 
of kort antwoord.

Juist/Onjuist
Vraag of de gegeven stelling 
juist of onjuist is. Dit kunnen ook 
meerdere stellingen zijn.

Gatentekst
Laat de student de gaten in de 
tekst invullen om de vraag te 
beantwoorden.

Tekenvraag
Vraag de student om een ant-
woord te tekenen om de vraag te 
beantwoorden.

Selectie
Geef antwoordmogelijkheden 
in een gatentekst waaruit de  
student moet kiezen.

Schrijfopdracht
Schrijfopdrachten zijn zo ingericht  
dat nakijken efficiënter gaat en je 
gemakkelijk feedback geeft.

Meerkeuze
De standaardvraag waarbij een 
student kiest uit meerdere ant-
woorden.

Vraaggroep
Groepeer vragen die bij elkaar 
horen. Je kan een vraaggroep af- 
sluiten nadat deze beantwoord is. 



Toetsenbank & vragenbank
Natuurlijk heb je zelf je eigen toetsvragen, maar samen heb je er nog veel meer! In het  
platform heb je verschillende toetsenbanken waar je uit kan putten. Naast een eigen 
toetsenbank is het mogelijk om snel en makkelijk te delen en creëren met collega’s. 

Daarnaast is er ook een nationele toetsenbank, waarin zelfs content staat van alle collega’s 
uit het hele land. En het mooiste: binnen deze nationale toetsenbank zijn alle vraagitems en 
toetsen verrijkt met leerdoelen en taxonomiën.

Betrek je studenten bij het nakijken
Test-Correct is meer dan een toetsplatform. Binnen onze CO-Learning module 
kun je samen met je leerlingen het gesprek aangaan over de stof. Op deze manier 
betrek je studenten bij het nakijkproces en stijgt hun leerrendement aanzienlijk.

Alfa, Bèta & Gamma
Werkt dit dan ook voor...? Ja! Test-Correct is zo ontwikkeld dat docenten van alle 
vakken aan de slag kunnen met ons platform. Grafieken, tekenen, formules, che-
mische verbindingen, afbeeldingen of schrijfopdrachten? Het zit er allemaal in.

Surveilleren
Binnen Test-Correct kan je samen, voor elkaar of gecentraliseerd surveilleren. 
Met het Surveillance dashboard weet elke surveillant precies hoe ver elke student 
is. Met een helder overzicht is duidelijk hoe ver de klas is en krijg je meldingen 
bij frauduleuze handelingen. Ook is het mogelijk om voor meerdere toetsen en 
klassen tegelijk te surveilleren. Zo kan je digitaal toetsen afnemen met een uit-
stekende begeleiding én optimale betrouwbaarheid.

Toegankelijk voor leerlingen
Gemakkelijk inloggen met eigen account of zonder account met Test-Direct.  
Gebruik de toetscode om snel bij de juiste toets te komen!

Trainingen & supportfuncties
Om alle docenten de best mogelijke begeleiding te geven, biedt Test-Correct 
trainingen en supportfunctionaliteiten aan. Praktische trainingen bij jou op locatie, 
inzichtvolle webinars, bellen met een acute vraag of even snel wat opheldering 
via de chat? Test-Correct staat voor je klaar.



Test-Correct voor jouw onderwijsinstelling
Schoolbrede oplossing 
Test-Correct is een schoolbrede software-oplossing voor toetsing, waarbij het hele spectrum  
van summatief tot formatief toetsen gedekt wordt. Samen met een projectleider ontwik-
kelen we een plan hoe de onderwijsdoelstellingen het beste ondersteund kunnen worden.  

Terwijl we docenten opleiden, ontstaat gegarandeerd het enthousiasme dat nodig is om zo’n 
project te laten slagen. En we houden doorlopend de vinger aan de pols: met regelmatige  
evaluaties zorgen we dat we de gestelde doelen van elke onderwijsinstelling ook echt halen.

Verhoging van leerrendement
Actieve werkvormen en oefenstof op het individu aangepast zorgen voor een  
versneld leerrendement.

Gepersonaliseerd leren
Met de learning analytics en minder werkdruk neemt de ruimte om een student 
individueel te ondersteunen toe.

Formatief Handelen
Gebruik onze modules om leeractiviteiten in kaart te brengen, te interpreteren en 
te gebruiken voor vervolgstappen.

Eerlijker onderwijs
De aandacht verdelen en iedereen gelijke kansen geven zich te ontwikkelen op 
zijn/haar tempo, daar streven we naar.

Beveiligd toetsen
De toetsomgeving is extreem goed beveiligd en wordt regelmatig aan een audit 
onderworpen.

Werkdruk vermindering
Bespaar jezelf tijd en moeite. Zowel het opstellen van toetsen als het nakijken zijn 
een fluitje van een cent.



Eigen toetsen direct gedigitaliseerd
We begrijpen dat docenten graag willen beschikken over hun eigen materiaal. 
Om het implementatietraject een kickstart te geven, digitaliseren wij complete 
toetsbibliotheken van de hele onderwijsinstelling.

Koppeling aan leerdoelen om volledig van start te gaan
Test-Correct helpt pro-actief toetsmateriaal te koppelen aan leerdoelen, eind- 
termen en gekozen taxonomie. Op deze manier creëren we direct waarde voor de 
docenten - zonder dat zij er zelf werk aan hebben.

Ondersteuning om verbetering écht op gang te krijgen
Met alleen een softwarelicentie wordt het lesprogramma niet direct innovatiever. 
Ons uitgebreide serviceteam helpt de onderwijsinstelling in iedere fase op weg 
met praktische trainingen, digitaliseren van toetsen, support en inspiratiedagen.

Digitale transformatie versnellen
Test-Correct werkt samen met partners die de keten om verder te digitaliseren aan-
vullen. Denk aan hardware- en softwarepartijen, uitgeverijen en training bureaus.  
Partners die passen bij onze filosofie en digitalisering in versnelling brengen.



Test-Correct werkt voor ICT
Direct aan de slag met een bestaand schoolaccount 
Wij zorgen dat docenten direct toegang hebben met hun eigen schoolaccount via de  
Single-Sign-On van Entree Federatie. Verbind Test-Correct met Magister of Somtoday.  
Ook leerlinggegevens en klasindelingen blijven up-to-date.

Koppeling aan taxonomie
Naast leerdoelen en eindtermen kan elke vraag binnen Test-Correct gekoppeld 
worden aan de verschillende welbekende taxonomieën. Gebruikt de instelling 
een extern platform voor het verwerken van deze data, dan is een (automatische)
export snel gemaakt.

Koppelingen met vele applicaties mogelijk
Test-Correct staat niet op zichzelf, we streven ernaar met zoveel mogelijk  
applicaties en systemen te koppelen zodat er een integratie plaatsvindt en 
er een effectieve workflow ontstaat. Bij de intake kijken we naar effectieve  
toepassingen voor uw situatie.

Centraal of decentraal beheerd
Test-Correct is door leerlingen zelf te installeren vanuit de Microsoft Store en 
Apple App Store, of centraal uit te rollen op Windows PC, Google Chromebook, 
Apple’s MacBook of iPad. Daarnaast is Test-Correct als ‘light’ versie ook via de 
browser te benaderen. 

Schaalbaar en voorbereid op de toekomst
Test-Correct zorgt dat toetsafnames soepel en betrouwbaar verlopen. Met  
actieve monitoring, direct schaalbare servers, regelmatige security- en platform- 
updates en directe ondersteuning door een uitgebreid supportteam.

Privacy
Test-Correct is continu bezig de privacy te verbeteren en te voldoen aan de hoogste  
standaarden in de markt. Daarom zijn wij deelnemer van het ‘convenant digitale 
onderwijsmiddelen en privacy’, volgen we strikt de AVG en houden we gegevens 
van leerlingen veilig volgens een continu vastgelegd proces.

Inclusiviteit door tekst-naar-spraak
Voor studenten met een functiebeperking zijn de digitale toetsen toegankelijk 
middels een geïntegreerde voorleesknop vanuit Readspeaker.



Full-service pakketten

test-correct.nl/
pakketten

test-correct.nl/
demonstratie

Solo Om zelf te ontdekken

Ongelimiteerd support via telefoon, e-mail en chat
Toegang tot kennisbank om direct je antwoord te vinden
Online training ‘Formatief Handelen met Test-Correct’
6 maanden ongelimiteerd toegang voor 1 docent tot Test-Correct
3x toetsdigitalisering + koppeling aan leerdoelen, eindtermen en taxonomie
Nascholingscertificaat uitgave
Passend binnen het persoonlijk scholingsbudget

Duo Om samen te ontdekken

Ongelimiteerd support via telefoon, e-mail en chat
Toegang tot kennisbank om direct je antwoord te vinden
Online training ‘Formatief Handelen met Test-Correct’
6 maanden ongelimiteerd toegang voor 2 docenten tot Test-Correct
10x toetsdigitalisering + koppeling aan leerdoelen, eindtermen en taxonomie
Samen toetsen delen
Nascholingscertificaat uitgave
Passend binnen het persoonlijk scholingsbudget

Schoolbrede implementatie
Kies een bundel op maat, met o.a.:

Ongelimiteerd support via telefoon, e-mail en chat
Toegang tot kennisbank om direct je antwoord te vinden
Trainingstraject op maat voor alle docenten
Toetsen delen met de hele onderwijsinstelling
Koppelingen met Magister, Somtoday, Cloudwise, RTTIonline en Entree federatie
Een eigen customer success manager als aanspreekpunt
Een vooronderzoek ICT en didactische doelstellingen
Toetsdigitalisering van complete toetsbanken
Evaluatie- en voortgangsgesprekken

Pilot Onderzoeken met de hele onderderwijsinstelling

Ongelimiteerd support via telefoon, e-mail en chat
Toegang tot kennisbank om direct je antwoord te vinden
Trainingstraject op maat
6 maanden ongelimiteerd toegang voor alle docenten van de onderwijsinstelling
Toetsdigitalisering + koppeling aan leerdoelen, eindtermen en taxonomie op maat
Toetsen delen met de hele onderwijsinstelling
Koppelingen met Magister, Somtoday, Cloudwise, RTTIonline en Entree federatie
Een eigen customer success manager als aanspreekpunt
Vrijblijvende presentatie voorafgaand aan pilot



Dotterbloemstraat 25, Rotterdam 
Bel:  010 - 7 171 171 
Mail: info@test-correct.nl test-correct.nllinkedin.com/company/test-correct

Aan de slag met digitaal toetsen en meer 
persoonlijke aandacht voor je studenten?
Boek vrijblijvend een presentatie of demo bij jou op de onderwijsinstelling


