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• Wat gebeurt er buiten?

• Redenen om meer formatief te toetsen

• Hoe helpt Quayn de docent, de leerling en de school?

• Quayn: de kracht van formatief toetsen in de praktijk

• Quayn CONTENT: formatief in te zetten oefentoetsen

• Afsluiting

Allard Bijlsma - Adviseur 'Leren en Lesgeven’ - Iddink Group



Wat gebeurt 
er buiten?



‘We moeten van toetsen naar oefenen’

trend

Onderwijsraad



Redenen 
om meer formatief 
te gaan toetsen



FeedforwardFeedback
Waar sta je nu?

Belangrijk: direct
geven na een vraag

Feed-up



AnalysesResultaten
Nemen toe als meer

wordt geoefend tussen
summatieve

afname-momenten

Welbevinden School



Waar helpt Quayn
docent, leerling 
en school?



Leerling krijgt inzicht in voortgang en eigen niveau. Voorbeeld: RTTI, Bloom, OBIT

Na afloop 

volautomatisch

uitgesplitste 

analyses op niveau 

https://quayn.blog/2017/03/22/een-taxonomie-voor-leervaardigheid-gebruiken-in-quayn/
https://quayn.blog/2017/03/22/een-taxonomie-voor-leervaardigheid-gebruiken-in-quayn/


Adaptief toetsen en oefenen in gedifferentieerde groepen.

Niveauwisseling

tijdens het toetsen:

elke leerling volgt

ander pad door de  

toets



Bijvoorbeeld via het principe van ‘flipping the classroom’

Eerst filmpje, dan 

controlevragen … 

en de docent heeft 

vóór de les al inzicht



Leren via draadloze devices | overal waar je maar wilt

https://kahoot.com/
http://www.quayn.nl/index.html@url=Quayn-voor-de-iPad.html


Leren via bijv. YouTube-filmpjes en in een huiswerkinstituut

OnlineToetsportaal, 

Bloqs, student helpt, 

huiswerkinstituut, via 

YouTube en Vimeo



Verwacht: Quayn via leerplatform Magister.me



Verwacht: Quayn via leerplatform Magister.me



Quayn
De kracht van 
formatief toetsen
in de praktijk



Startpunt voor de leerling van een formatief toetstraject

Elke leerling kan 

hier bij zijn/haar 

toetsen, uitslagen, 

overzichten en 

analyses



Ook tip mogelijk en daarna een herkansing

Feedback is zelf in 

te geven, per 

gegeven antwoord



Ook feedback na afloop mogelijk en feedback later teruggeven

Feedback is te 

kiezen uit voor 

gestructureerde vak-

feedbacklijst



Vanuit de persoonlijke Quayn Cursistenportal

Leerling kan later 

ingevoerde 

feedback terugzien 

vanuit de 

Cursistenportal



Vanuit de persoonlijke Quayn Cursistenportal

Leerling kan later 

elke eerder 

gemaakte toets nog 

eens inzien



Met volautomatische hyperlinking

Leerling krijgt 

contextgevoelige 

hulp op woordniveau



Met taalswitch binnen de tekst

Er kan voorgelezen 

worden in: NL, 

Vlaams, Duits, 

Engels, Frans en 

Spaans



Quayn CONTENT 

En hoe kom ik aan
mijn oefentoetsen?



Vanuit de oefentoetsenverzameling van Quayn CONTENT, of van jezelf

vak

gebruik

soort

Koppeling in de 

planning voor 2019



Onbeperkt Quayn-toetsen aan leerling aanbieden

Invoegen



Voor ontzorging van de docent die direct wil beginnen

Dit is nu al beschikbaar:

• Alle examens van alle vakken en niveaus

• Oefenvragen per paragraaf bij lesboeken voor 12 vakken

• Duizenden methode-overstijgende oefeningen

• Woordjestoetsen voor de vreemde talen

• Vakitembanken: rekenen, ak, gs en bio

Nu al te koppelen aan Magister ELO en 

in de loop van 2019 ook aan Magister.me



Bij lesmethodes, examens, woordjes, methode-overstijgend



Bij lesmethodes, examens, woordjes, methode-overstijgend



Bij lesmethodes, woordjes, grammatica, spelling



Bij lesmethodes en atlas, examens, methode-overstijgend



Ook: bij bekende thema's, verdieping



Ook: topografie van gebieden en landen



Ook: timelapses, Google Earth, Google Maps, Google Streetview



Maar ook leren en oefenen: SchoolTV, YouTube, VO-Content



Voor iedereen

Jouw 
onderwijs

Jouw 
wereld

Jouw 
content




