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Toetsactiviteiten op 

afstand t/m 

onderwijsperiode 3
Onderwijs

Online

Peer Feed-

back Com- 

munity 

(PFC/VLC)

Video.han.

nl 

Video-

toetsing Handin

Inlever-

app HAN-DPF O365 Teams O365 Forms

Questionm

ark *Padlet *Socrative

*Men-

timeter

(Meerkeuze) kennistoets
summatief karakter (voor ECTS) 

met beveiliging/afscherming
Niet mogelijk met centraal ondersteunde applicaties

formatief karakter: feedback, 

diagnostisch, evaluatie, 

voorkennis activeren etc.

x x x x x

Inleveropdracht
inleveren en beoordelen 

summatief
x

Inleveren en digitaal beoordelen 

summatief
x

feedback geven x

Presentatie (summatief)

eindpresentatie summatief x x

beoordelingsgesprek summatief x x

performance 

assessment/performance toets 

summatief

x x

reflectiegesprek summatief x x

criteriumgericht interview 

summatief
x x

Presentatie (formatief)

presentatie tussentijds x x

feedbackgesprek x x

reflectiegesprek x x

Online leer/feedback 

community
laagdrempelig (peer)feedback 

geven, ontvangen en volgen
x x

volledige online 

samenwerk/leer/feedback 

mogelijkheden

x x

Belangrijke info

Niet bedoeld 

voor 

summatieve 

inzet.

Niet bedoeld 

voor 

summatieve 

inzet.

Alleen inzetten 

als je opleiding 

het al gebruikt.

Let op: Teams is 

experimenteel voor 

live formatieve en 

summatieve 

presentatie-

toetsvormen.

Summatieve inzet? 

Maak spelregels voor 

verstoringen; 

Materialen op Teams 

worden niet 

gearchiveerd.

Is dat wel 

noodzakelijkvoor deze 

toetsvormen, zet deze 

op andere locatie 

(studenten: 

videotoetsing)

Experimenteel.

Niet bedoeld voor 

summatieve  inzet.

* Nog niet HAN-

beheerd, let op 

AVG.

 Niet bedoeld 

voor 

summatieve 

inzet

* Nog niet HAN-

beheerd, let op 

AVG.

Niet bedoeld 

voor 

summatieve 

inzet

* Nog niet HAN-

beheerd, let op 

AVG. 

Niet bedoeld 

voor 

summatieve 

inzet

Belangrijkste updates

28-3-2020

Deze tools komen uit de HAN Toolbox (http://www.han.nl/onderwijsondersteuning), waarin de onderwijstools staan die centraal ondersteund worden.

- 'kennistoets' specifieker gemaakt met 'Meerkeuze'

- 'inleveren en beoordelen' onderdelen uitgebreid in kopje 'Inleveropdracht' met 'feedback geven' functie in OnderwijsOnline

- verwijzing naar de HAN Toolbox

- bij 'Belangrijke info' opmerkingen geplaatst bij de HAN-tools die niet bedoeld voor summatieve toetsvormen

- extra opmerkingen bij Teams, omdat de O365-applicaties in deze 'afstands-situatie' de enige nieuwe en experimentele HAN-applicatie zijn voor de toetsvorm 'Presentatie' 


