
Algemene informatie over digitaal toetsen, ontwikkelingen daarbij en ingangen voor verdere studie. 
 
Stappenplan aanpak 
Belangrijkste bij ‘digitaal toetsen’ is dat u zich eerst goed inleest, dan een plan gaat maken, pas dan 
gaat experimenteren en tenslotte pas dan een uitspraak doet over de zin van dit alles en het beleid 
erbij gaat opzetten. Zorg dat wat u opzet, voor minimaal vijf jaar zo gebruikt kan gaan worden.  
Zie ook dit stappenplan: http://derodeplaneet.wordpress.com/2012/06/29/lege-huls-of-gevuld-
toetssysteem/  
We werken samen met Kennisnet aan een algemeen stappenplan ‘invoering toetssysteem’, in 
november 2013 verschenen. 
 
Integratie 
Wij werken aan integratie van Quayn binnen programma’s als Magister [SchoolMaster], SOMtoday 
[Topicus], EduApp [VanDijkEducatie] en Prowise Preseter [Prowise]. Het is niet noodzakelijk Quayn 
persé vanuit dergelijke portals te draaien. Dat kan ook prima los of via een link vanuit een andere elo. 
De integratie van Quayn binnen deze pakketten worden nu gebouwd en komen in de loop van 2013 
beschikbaar. U kunt echter al per direct starten met Quayn.  
Volg onze weblogs voor het laatste nieuws hierbij. 
 
Overheidsbeleid 
 

• Verwachte eisen: http://derodeplaneet.wordpress.com/2012/04/05/cijferregistratie-wordt-
verplicht/ 

• Verslag oude examens: http://www.cve.nl/item/digitale_examens 
• Nieuwe digitale examensysteem: http://www.cve.nl/item/computerexamensysteem_facet 

Over CES: http://www.cve.nl/document/presentatie_1_februari_2011_vo 
• Alles over ERK Taal & Rekenen: http://www.taalenrekenen.nl/ 
• ERK Rekenen MBVO: http://www.erk.nl/docent/eindniveausMBO/Werken/ 

 
Digitaal toetsen 
 

• Project Kennisnet: http://derodeplaneet.wordpress.com/2013/03/12/kennisnet-zoekt-
scholen-voor-expertgroeppraktijkgroep-digitaal-toet/ 
Zie ook het tijdschrift COS van april 2013 hierover. 

• Site Kennisnet: http://www.kennisnet.nl/themas/digitaal-toetsen/voordelen-digitaal-
toetsen/.  
Brochure Digitaal Toetsen in het onderwijs: http://www.kennisnet.nl/themas/digitaal-
toetsen/ [po- en vo-versie | nov 2013] 

• Vijf artikel van ons over digitaal toetsen in het tijdschrift ‘Van 12-18’: april-oktober 2012. 
• Alles over digitaal toetsen: http://www.digitaaltoetsen.nl/ 
• Over Learning Analytics: http://innovatie.kennisnet.nl/whitepaper-learning-analytics-op-

weg-naar-meer-gedifferentieerd-en-gepersonaliseerd-onderwijs/ 
• inDRUK over gepersonaliseerd leren [nov 2013]: 

http://issuu.com/kennisnet/docs/kns_indruk_2013-03_final_web 
• Quayn: www.quayn.nl  
• WinToets: http://www.drp.nl/wintoets 
• WinToets binnen Magister: http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=1146 
• Handleiding WinToets binnen Magister: 

http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=1189 
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Zo maar wat moois in Quayn:  
 

• Adaptief toetsen: http://derodeplaneet.wordpress.com/2013/04/02/gastblog-
praktijkvoorbeeld-wintoets-voor-onderzoek-naar-aardrijkskundekennis/ 

• Voorlezen met ReadSpeaker: http://derodeplaneet.wordpress.com/2013/03/10/nieuw-
voorlezen-via-readspeaker-binnen-quayn/ 

• Flipping the Classroom: http://didactiekenict.wordpress.com/2013/04/28/didactiek-flipping-
the-classroom-via-quayn/ 

• Spraakanalyse: http://derodeplaneet.wordpress.com/2012/10/30/in-ontwikkeling-
spraaksturing-en-beoordeling-binnen-quayn/ 

• Mogelijkheden wiskunde: http://derodeplaneet.wordpress.com/2013/03/15/wintoets-en-
quayn-inzetten-bij-wiskunde-d/ 

• Topografieproject: http://derodeplaneet.wordpress.com/2012/09/10/verwacht-itembanken-
topografie-voor-wintoets-en-quayn/ 

 
Laatste nieuws van DRP 
 

• WinToets en Quayn [DRP]: http://derodeplaneet.wordpress.com/ 
• Quayn [DRP]: http://quayn.wordpress.com/ 
• Didactiek&ict [DRP]: http://didactiekenict.wordpress.com/ 

 
Itembanken WinToets & Quayn 
 

• Bij Noordhoff Uitgevers komen vanaf augustus 2014 toetsen beschikbaar in Quayn, bij alle 
vo-methodes.  

• Idem voor uitgeverijen als Uitgeversgroep, Edu’Actief en meer.  
• Er zijn miljoenen WinToets-vragen in omloop, die u in Quayn kunt zetten en daar kunt 

gebruiken.  
• Wij hebben zelf 170.000 voorbeeldvragen beschikbaar voor Quayn. 
• Voorbeeld van een vakproject, is de NVON-itembank van 22.000 vragen voor het vak 

biologie: http://www.nvon-biologie-itembank.nl/.  
Bij ons te koop en geschikt voor WinToets én Quayn. 

• Ingang overzicht beschikbare toetsen: http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=6 
 
Trainingen via DRP 
 

• Bij WinToets: http://www.trainingscentrumzuidhorn.nl/index.php?pageId=492 
• Bij WinToets & Magister: http://www.trainingscentrumzuidhorn.nl/index.php?pageId=719 
• Bij Quayn: http://www.trainingscentrumzuidhorn.nl/index.php?pageId=483 
• PowerPoints: http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=950 
• Cursusboeken: http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=276 

 
DRP Training & Publishing BV. 
Postbus 50 - 9800 AB Zuidhorn 
KvK Groningen: 02060274 
 
T   0594-501660 
F    0594-501669 
E    abijlsma@drp.nl 
W   www.drp.nl 
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