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Thematoetsen in Woots 
Van 4 vakken en 2 leerjaren vind je eindtoetsen per thema in Woots. Ben je lid van VO-content dan 
heb je automatisch met je klassen toegang tot deze eindtoetsen via ‘Woots basis’.  

Heeft je school een Woots Premium licentie? Dan is er nóg meer mogelijk: mix en match de vragen 
zoals jij dat wilt, vul ze aan met eigen materiaal en maak je toets zo op maat.  

Woots heeft zelf een uitgebreide handleiding en helpfunctie, maar voor het gemak hebben we de 
belangrijkste stappen op een rij gezet.  

Aanmaken programma 
In Woots zet je toetsen klaar voor je leerlingen via een ‘programma’. In een programma neem je 
meerderere toetsen op. Heb je nog geen programma, dan maak je dit eerst aan.  

• Log in. 
• Je  ziet je programma’s op de startpagina links. Heb je nog geen programma, dan kun je dit 

toevoegen: 
• Klik onder het kopje ‘programma’s  op ‘nieuw’ 

 

• Vul de naam van het programma in en selecteer vak, schoolniveau en leerjaar 
• Om je klas(sen) toe te voegen klik je op ‘leden’ 
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• Klik daarna op ‘groepen’, selecteer de juiste groep en klik op ‘voeg toe’. 

 

Een VO-content toets klaarzetten 
• Klik bovenin de balk op ‘bibliotheek’ 

 

• Ga naar de toetsen van VO-content en klik op de tegel met het vak van jouw keuze 

 

• Er verschijnt een overzicht van de toetsen. Gebruik de filters bovenin het scherm om de juiste 
toets te vinden 
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• Klik op de juiste toets en kies daarna voor ‘plan’. 

 

 

• Selecteer vervolgens het juiste programma en selecteer je klassen. 

 

• Klik daarna op ‘plan’ 
• Je ziet nu de toets voor je. 

  



 

Blz. 5 

Zelf de toets doorlopen 

• Zorg dat ‘opgaven’ geselecteerd is en klik dan rechtsonder op ‘bekijk toets’. Je kunt nu in een 
nieuw tabblad zelf door de toets lopen. 

 
 
• Klik nu rechtsboven op ‘instellingen’ om in te stellen wanneer je leerlingen de toets kunnen 

maken. 
• Klik in het menu op ‘toetsafname’ 
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• Klik op ‘nieuwe afname’, stel in wanneer je de toets wilt afnemen en klik op ‘bewaar’. 

 

 

De toets afnemen 

• Laat de leerlingen inloggen. 
• De toets staat klaar onder het knopje ‘live’ 
• De leerlingen selecteren de juiste toets en klikken op ‘start’ 
• Via het tabblad ‘afname’ kun je als docent de voortgang van de toets monitoren. Je kunt zowel 

per leerling als per opgave de voortgang bekijken. 
• Zijn de leerlingen klaar, dan leveren zij de toets in. 

De toets nakijken 

Gesloten vragen worden door Woots automatisch nagekeken. Open (tekst)vragen kijk je als docent 
zelf na. Dat kan via de nakijkmodule.  

• Ga naar het tabblad ‘nakijken’ 

 

• Je kunt nu zowel per opgave als per leerling nakijken. 
• In het tabblad ‘resultaten’ zie je vervolgens het resultaat. 
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Woots Premium: de toets naar je hand zetten 
Heeft je school een licentie voor Woots Premium, dan heb je nog meer mogelijkheden. 

• Plaats de toets in je programma. Als de toets opent zie je extra mogelijkheden: je kunt 
opgaven toevoegen of nieuwe opgaven maken. Ook kun je vragen verwijderen als je ze niet 
in jouw versie van de toets wilt opnemen.  

• En: je kunt de vragen ook gebruiken om je eigen itembanken mee te verrijken. Kies dan voor 
‘bewaar in itembank’.  
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