
 

 

Handleiding voor het inplannen van kant-en-klare digitale toetsen 

 

Voordat je begint: 

Voor de afnames van toetsen zoals bijvoorbeeld de methodetoetsen van 

ThiemeMeulenhoff en Kijk- en luistertoetsen (KLT) van Cito hebben wij deze handleiding 

geschreven. We helpen je stap voor stap door het proces: van inplannen tot afname.  

Daarna kan je de resultaten bekijken én persoonlijke inzage voor je leerlingen regelen. 

 

Eerst nemen we je stap voor stap mee door het proces. En we sluiten af met een opsomming 

van (uitgebreide) kennisartikelen en handige tips. Lees je mee? 

 

 

 

1) Inloggen 

Er zijn twee manieren om in te loggen. 
 
Inloggen met je schoolaccount via Entree: 
Medewerkers en leerlingen van je school kunnen in Woots 
inloggen met het schoolaccount. Er is dan geen aparte 
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Je kunt met het 
schoolaccount inloggen als je Woots koppelt aan Entree.  
 
Inloggen met je schoolaccount via Entree doe je zo: Inloggen 
 
Inloggen met je e-mailadres via Woots zelf: 
Als je niet voor deze wijze van inloggen kiest dan kunnen je 
medewerkers en leerlingen inloggen via onze eigen 
inlogmethode.  
Tip: dit werkt ook als bijvoorbeeld je administratiesysteem een 
storing heeft. 
 
Het inloggen met je mailadres staat hier beschreven: Inloggen 
 

 

Tip: Na het inloggen kom je terecht op de startpagina van Woots.  
Als je hier graag meer over wilt weten, lees dan dit artikel: De startpagina van Woots 

https://www.kennisnet.nl/entree-federatie/
https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360025931434-Inloggen
https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360025931434-Inloggen
https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360025931434-Inloggen
https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360025931434-Inloggen
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwghhWLSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJZaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAxMTk1NzUzNy1TdGFwLTMtRGUtc3RhcnRwYWdpbmEtdmFuLVdvb3RzBjsIVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpMjUwODc5MzAtMTU3YS00YTUwLWE1MTgtZmU3NDE4NTM4M2E2BjsIRjoJcmFua2kGOgtsb2NhbGVJIgdubAY7CFQ6CnF1ZXJ5SSIRc3RhcnRwYWdpbmFcBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGkO--764a3ee03c2ea26a45c573a3dc6331487fc4f5d3


 

2) Programma(‘s) aanmaken 

Voordat je aan de slag kan met het plannen van toetsen, moet er eerst een Programma 
aangemaakt worden. Een Programma kan je zien als een soort “werkmap” waar je met 
verschillende klassen én collega’s je toetsen kan inplannen, afnemen en nakijken.  

Wat is een Programma eigenlijk en hoe maak je er een aan? 
Voor uitgebreide informatie over het begrip “Programma”, het idee erachter en enkele 
voorbeelden raden we je aan het volgende artikel bekijken: Wat zijn Programma’s? 

 
Nu weet je wat een Programma is, maar hoe maak je er een aan?  
Makkelijk! Dat gaat zo: Programma's aanmaken 

 

 

 
 

 

 

3) Leerlingen, klassen maar ook medewerkers toevoegen aan je 
Programma. 

Als het aanmaken van een Programma gelukt is, kan je aan de slag met het toevoegen van 
de leerlingen/klassen waarvoor je het Programma hebt gemaakt. 
 
Leerlingen toevoegen aan je Programma:  
Het toevoegen van klassen doe je zo: Klassen toevoegen aan een Programma 

Tip: Wij raden je aan om klassen toe te voegen, dit gaat sneller dan individuele leerlingen. 
 
Tip: Wil je een gedeelte van je klas in een aparte groep plaatsen? Dit doe je door middel van 
“Groepen”: Wat is een Groep? 

 
Collega’s toevoegen aan je Programma: 
Naast het toevoegen van je klas(sen)/leerlingen, kan je ook medewerkers toevoegen als 
Surveillant, nakijker of docent. Hier lees je meer over deze rollen: Rollen in een Programma 
 

Het toevoegen van medewerkers doe je zo: Medewerkers toevoegen aan een Programma 
 

 

 

 

 

https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360011974157-Stap-4-Wat-zijn-Programma-s-
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwh52DnTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJOaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAyNjA2OTExMy1Qcm9ncmFtbWEtcy1hYW5tYWtlbgY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKTM2ZmEyM2M1LWIwMzItNDliZC04NjBlLTYzNzA2ZmZlNzYzNwY7CEY6CXJhbmtpBjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiF3Byb2dyYW1tYSBhYW5tYWtlbgY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpAbA%3D--c61d55615991ff72c691e66ebaf46f3be0f0f874
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwiiwTfTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJdaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAyNTkzMjE5NC1LbGFzc2VuLXRvZXZvZWdlbi1hYW4tZWVuLXByb2dyYW1tYQY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKWVhYTBhNjI2LTgzNzktNGQzYy1hOThiLTU5NWI5NGQ4Y2JhMQY7CEY6CXJhbmtpBjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiFmtsYXNzZW4gdG9ldm9lZ2VuBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGlz--8260d917c1e7671cbe567d438250ee15d84272fd
https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360011844837-Wat-is-een-groep-
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwhJFxfSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJRaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAwNzAxNDIxNy1Sb2xsZW4taW4tZWVuLVByb2dyYW1tYQY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKWJlZDAxNWM4LTA1Y2QtNDJhMi05N2RmLTViODRkNjBhZmZjZgY7CEY6CXJhbmtpBjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiHHJvbGxlbiBiaW5uZW4gcHJvZ3JhbW1hBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGkd--9f601b995c282e93426a11cb524884e579dec65e
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwhJFxfSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJRaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAwNzAxNDIxNy1Sb2xsZW4taW4tZWVuLVByb2dyYW1tYQY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKWJlZDAxNWM4LTA1Y2QtNDJhMi05N2RmLTViODRkNjBhZmZjZgY7CEY6CXJhbmtpBjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiHHJvbGxlbiBiaW5uZW4gcHJvZ3JhbW1hBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGkd--9f601b995c282e93426a11cb524884e579dec65e
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwih2DnTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJhaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAyNjA2OTE1My1NZWRld2Vya2Vycy10b2V2b2VnZW4tYWFuLWVlbi1wcm9ncmFtbWEGOwhUOg5zZWFyY2hfaWRJIiliNzc1OGM5Yi1mNDk2LTQxZWItODUzZS1lNDhkYzc3NGNlM2IGOwhGOglyYW5raQY6C2xvY2FsZUkiB25sBjsIVDoKcXVlcnlJIittZWRld2VyZWtycyB0b2V2b2VnZW4gYWFuIGplIHByb2dyYW1tYQY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpMA%3D%3D--1f70f8eaa8b6c8e8e88c04dc006213a4f5e94b51
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwih2DnTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJhaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAyNjA2OTE1My1NZWRld2Vya2Vycy10b2V2b2VnZW4tYWFuLWVlbi1wcm9ncmFtbWEGOwhUOg5zZWFyY2hfaWRJIiliNzc1OGM5Yi1mNDk2LTQxZWItODUzZS1lNDhkYzc3NGNlM2IGOwhGOglyYW5raQY6C2xvY2FsZUkiB25sBjsIVDoKcXVlcnlJIittZWRld2VyZWtycyB0b2V2b2VnZW4gYWFuIGplIHByb2dyYW1tYQY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpMA%3D%3D--1f70f8eaa8b6c8e8e88c04dc006213a4f5e94b51


 

 

4) Toets kiezen uit de Bibliotheek. 

Nu je één of meerdere klassen aan je Programma gekoppeld hebt, kan je beginnen met het 
kiezen van een toets die je wilt afnemen bij de leerling(en) in je Programma. 

Het toevoegen van een toets aan je Programma doe je zo: Toets selecteren en plannen uit 
Bibliotheek 

Tip: Bij het plannen van KLT kan je de melding “niet beschikbaar voor jouw profiel” krijgen. 
Als dit het geval is, dan heb je vak, leerjaar en niveau nog niet goed ingesteld. 
Het instellen van je profiel doe je zo: Persoonlijke gegevens wijzigen in profiel 

 

Tip: In de Bibliotheek kan je gebruik maken van de filters: zo zoek je eenvoudig op toetssoort, 
jaargang en niveau. 
 
 

5) Afname inplannen en toegankelijkheid. 

Als je een toets gekozen hebt, dan kan je deze klaar gaan zetten. Bij het plannen stel je een 
tijd en datum in voor de afname. Binnen de datum en tijd die je instelt kunnen de leerlingen 
de toets starten, dit heeft verder niets te maken met de tijdsduur van de afname zelf.  
 
Het inplannen van een afname doe je zo: Startmoment bepalen 

Tip: Wil je een herkansing inplannen? Dit doe je door middel van “Groepen”: Wat is een 
Groep? 

Let op: Controleer of de leerlingen die recht hebben op extra tijd dit attribuut ook hebben 
toegekend binnen Woots. Dit kan je makkelijk zien in het overzicht Gebruikers: 
Zijn er leerlingen die dit nog niet hebben toegekend, maar er wel recht op hebben? Voer dan 
de volgende stappen uit: Leerlingen met extra tijd 

 

 

 

https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwhuK2bSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJsaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAxMjE5NjcxOC1TdGFwLTItVG9ldHMtc2VsZWN0ZXJlbi1lbi1wbGFubmVuLXVpdC1CaWJsaW90aGVlawY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKTQ4ZjVmYTAyLThiOWYtNGMxMC1iZGRiLWY5N2M5OTliYjk0NAY7CEY6CXJhbmtpBjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiHHBsYW5uZW4gdWl0IGJpYmxpb3RoZWVrBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGkl--5611d95dd334cadd5954bd304e8b25e1ad0454ce
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwhuK2bSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJsaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAxMjE5NjcxOC1TdGFwLTItVG9ldHMtc2VsZWN0ZXJlbi1lbi1wbGFubmVuLXVpdC1CaWJsaW90aGVlawY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKTQ4ZjVmYTAyLThiOWYtNGMxMC1iZGRiLWY5N2M5OTliYjk0NAY7CEY6CXJhbmtpBjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiHHBsYW5uZW4gdWl0IGJpYmxpb3RoZWVrBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGkl--5611d95dd334cadd5954bd304e8b25e1ad0454ce
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwhNtefTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJjaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAzNzQ2MzM3My1QZXJzb29ubGlqa2UtZ2VnZXZlbnMtd2lqemlnZW4taW4tcHJvZmllbAY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKTg4NTNlNWY1LWRhNWYtNGQ2OS1iYTM5LTg2NDBjZjI1YmRkOAY7CEY6CXJhbmtpBzoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiFnByb2ZpZWwgaW5zdGVsbGVuBjsIVDoScmVzdWx0c19jb3VudGl7--bc581865930bdf3fc12d3d49f7043f559ba501b1
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwjaszrTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJNaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAyNjEyNTI3NC1TdGFydG1vbWVudC1iZXBhbGVuBjsIVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpOTExY2I4MjctZjAxYi00NmY0LWJkMjYtZjQxZmMzMDQxY2UwBjsIRjoJcmFua2kHOgtsb2NhbGVJIgdubAY7CFQ6CnF1ZXJ5SSIVYWZuYW1lIGlucGxhbm5lbgY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpKw%3D%3D--a5eb8c49e412a99602d4ee61aacbe093671fc5b9
https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360011844837-Wat-is-een-groep-
https://support.woots.nl/hc/nl/articles/360011844837-Wat-is-een-groep-
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwgZBe%2FTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJTaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAzNzk0MjU1My1MZWVybGluZ2VuLW1ldC1leHRyYS10aWpkBjsIVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpMjY3ZjQ2ZjYtN2FhNy00YjE2LWE4NzEtNmZjOTdmOGQ1NzZlBjsIRjoJcmFua2kGOgtsb2NhbGVJIgdubAY7CFQ6CnF1ZXJ5SSIPZXh0cmEgdGlqZAY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpPQ%3D%3D--f942ecc1cbf79dd640cacd6a20fd5de2ac8fba43


 

Belangrijk: Heb je leerlingen die recht hebben op extra tijd? Zorg er dan voor dat je bij het 
plannen van de afname de leerlingen met recht op extra tijd apart instelt. 

 

Naast het inplannen van je toets, zijn er toegankelijkheidsopties voor je leerlingen die je 
misschien wel zou willen gebruiken. Een van de meest gebruikte is Gebruik Wachtwoord. 
Hoe je dit instelt lees je hier: Wachtwoord instellen bij digitale toets 
 

6) Resultaten bekijken en inzage klaarzetten. 

Zodra de afname geweest is en de leerlingen hebben de toets afgerond, is het tijd om de 
resultaten te bekijken. En eventueel de cijfers en/of antwoorden met je leerlingen te delen. 
 
Resultaten bekijken: 
Het bekijken van de resultaten doe je zo: Resultaten bekijken 

 

Resultaten delen met de leerlingen via Woots: 
Via Woots heb je de mogelijkheid om resultaten te delen. De leerlingen kunnen dan in 
Woots zien wat voor cijfer zij behaald hebben en welke vragen goed of fout zijn geweest.  
Dit kan je instellen voor een specifiek tijdsvenster.  
 
Het instellen van deze inzage gaat zo: Leerlingen inzage geven 

 

 

 

 

 

 

Naast alleen het delen van resultaten, kan je bijvoorbeeld ook het Totaal aantal behaalde 
punten of Punten behaald per vraag delen. Zie hier hoe je de inzage kan aapassen: 
Publicatie bewerken of intrekken 

https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwiRymoByQY6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJiaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzc0NjAzODE5NjkwNDEtV2FjaHR3b29yZC1pbnN0ZWxsZW4tYmlqLWRpZ2l0YWxlLXRvZXRzBjsIVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpNThiNDI5OTYtYmVlYi00YjBlLWI2MTEtMzFiNmM3MDZkZjgzBjsIRjoJcmFua2kJOgtsb2NhbGVJIgdubAY7CFQ6CnF1ZXJ5SSIPd2FjaHR3b29yZAY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpFw%3D%3D--5ca6530ade6041386812f2ec0f8e26a19fcd8e46
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwjp1mbSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJUaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAxMjI0MDYxNy1TdGFwLTUtUmVzdWx0YXRlbi1iZWtpamtlbgY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKTA2MjRmNTJlLWQ4M2ItNDEwNi1hMDk0LThhZTZhZTA4MGI3MQY7CEY6CXJhbmtpCDoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiD3Jlc3VsdGF0ZW4GOwhUOhJyZXN1bHRzX2NvdW50aTs%3D--2397e9df0c9b97fe75ac1e389c9e1705fb38eda8
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwjp1mbSUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJUaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAxMjI0MDYxNy1TdGFwLTUtUmVzdWx0YXRlbi1iZWtpamtlbgY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKTA2MjRmNTJlLWQ4M2ItNDEwNi1hMDk0LThhZTZhZTA4MGI3MQY7CEY6CXJhbmtpCDoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiD3Jlc3VsdGF0ZW4GOwhUOhJyZXN1bHRzX2NvdW50aTs%3D--2397e9df0c9b97fe75ac1e389c9e1705fb38eda8
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwiquzrTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJRaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAyNjEyNzI3NC1MZWVybGluZ2VuLWluemFnZS1nZXZlbgY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKTA3YzNjNTk3LTZmMzctNDU1Zi05NDVhLWE4ZGYwYTA3NmNmMAY7CEY6CXJhbmtpBjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiC2luemFnZQY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpIw%3D%3D--e830296f05e81a9d20599cf59c7293bacf13cfff
https://support.woots.nl/hc/nl/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwgGkEHTUwA6D2FjY291bnRfaWRpA3XCiToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSJaaHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lndvb3RzLm5sL2hjL25sL2FydGljbGVzLzM2MDAyNjU3NDg1NC1QdWJsaWNhdGllLWJld2Vya2VuLW9mLWludHJla2tlbgY7CFQ6DnNlYXJjaF9pZEkiKWQ3OTE3OGU1LTVmNTQtNGYxNi1iM2EwLWI2ODE4ZDYyMGYxNgY7CEY6CXJhbmtpCjoLbG9jYWxlSSIHbmwGOwhUOgpxdWVyeUkiC2luemFnZQY7CFQ6EnJlc3VsdHNfY291bnRpIw%3D%3D--e9518c8960def27747a3aab74e622f09df82e945


 

Nu heb je een toets; ingepland, afgenomen, resultaten bekeken en eventueel gedeeld met je 
leerlingen, super! Natuurlijk is er nog meer mogelijk met Woots, kijk hiervoor vooral verder 
op onze Supportpagina en kijk alvast naar de linkjes hieronder. 
 

 

Belangrijke linkjes naar kennisartikelen samengevat: 

Inloggen 

• Je kunt met het schoolaccount inloggen als je Woots koppelt aan Entree. 
Dit is iets wat je beheerder of ICT’er eenmalig instelt. 

• Inloggen met je schoolaccount via Entree doe je zo: Inloggen 
• Tip: Lees hier meer over de startpagina van Woots: De startpagina van Woots 

Programma(‘s) aanmaken 

• Voor uitgebreide informatie over het begrip “Programma”, het idee erachter en 
enkele voorbeelden kan je het volgende artikel bekijken: Wat zijn Programma’s? 

• Nu weet je wat een Programma is, maar hoe maak je er een aan? Dat gaat zo:  
Programma's aanmaken 

Leerlingen, klassen en collega’s toevoegen aan je Programma. 

• Het toevoegen van klassen doe je zo: Klassen toevoegen aan een Programma 
• Tip: Wil je een gedeelte van je klas inplannen? Dit doe je door middel van “Groepen”: 

Wat is een Groep? 
• Het toevoegen van medewerkers doe je zo: Medewerkers toevoegen aan een 

programma 
• Surveillant, nakijker of docent? Hier lees je meer over deze rollen: Rollen in een 

Programma 

Toets kiezen uit de Bibliotheek. 

• Het toevoegen van een toets aan je Programma doe je zo: Toets selecteren en 
plannen uit Bibliotheek 

• Tip: Het instellen van je Profiel doe je zo: Persoonlijke gegevens wijzigen in Profiel 

Afname inplannen en toegankelijkheid 

• Het inplannen van een afname doe je zo: Startmoment bepalen 
• Let op: Heb je leerlingen die recht hebben op extra tijd? Zorg er dan voor dat je bij het 

plannen van de afname de "leerlingen met recht op extra tijd" apart instelt: 
Startmoment bepalen 

• Wil je een wachtwoord instellen voor afname van de toets?  
Dit gaat zo: Wachtwoord instellen bij digitale toets 

• Wil je bijvoorbeeld meerdere pogingen toestaan of een kladblok mogelijk maken?  
Dit stel je zo in: Tijdslimiet, Aantal Pogingen en Hulpmiddelen. 

Resultaten bekijken en inzage klaarzetten. 

• Het bekijken van de resultaten doe je zo: Resultaten bekijken 
• Het instellen van deze inzage gaat als volgt: Leerlingen inzage geven 
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