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Toetsplatform Woots:

Altijd op zoek
naar één klik minder
Het nieuwe toetsplatform Woots heeft de
wind in de zeilen. In nog geen twee jaar tijd
staan er meer dan 1,8 miljoen toetsafnames
op de teller. De bibliotheek met meer dan
500 toetsen en de itembank met ruim 10.000
opdrachten illustreren de mogelijkheden.
“We zijn er om het toetsen makkelijker te
maken”, stelt Woots-CEO Maarten Poels.
Judith Veldhuizen
Grote getallen onderstrepen de groei van Woots. En eerlijk
is eerlijk: het zijn getallen waar Woots vóór de coronacrisis alleen van kon dromen. Want natuurlijk werd de groei
ook aangezwengeld door de omstandigheden. “Waar
voor de coronacrisis veel scholen aarzelden de overstap
naar digitaal toetsen te maken, is digitaal toetsen nu bijna

 emeengoed. Meer scholen maken gebruik van ons platg
form en meer scholen doen ervaring op met de premium-
faciliteiten”, aldus Maarten Poels.

“Toen ik Woots ontdekte wist ik dat ik goud in
handen had.” **
Woots staat, Woots werkt
Het onderwijs op afstand versnelde de digitaliseringsslag.
Het plaatste schoolbesturen ook voor nieuwe vragen. Want
wat is eigenlijk een goed digitaal toetsplatform? “In die
eerste fase kregen we een hausse van vragen over de werking Woots. Scholen wilden weten of Woots veilig gebruik
maakt van digitale data. Of leerlinggegevens beschermd zijn
en de proctoring geregeld is. Ze vroegen hoe ze hun toetsen
aan de praat krijgen in Woots, of ze filmpjes kunnen afspelen,
en of het platform geschikt is voor formatief toetsen.”

“Het borgen van toetsen, alles op één plek
en veilig in de cloud is een mooi voordeel van
Woots” **
Toen in januari 2020 de eerste digitale Kijk- en luistertoetsen
van Cito ontsloten werden via Woots, maakten in korte tijd
heel veel scholen kennis met het platform. “Al die leerlingen
zorgden direct voor veel digitaal verkeer. Dat was spannend
ja, ook omdat hun docenten inlogden met verwachtingen en
wensen. Van meet af aan kregen we veel positieve reacties.
Docenten geven aan dat ze geholpen zijn met de mogelijk
heden en het gebruiksgemak van Woots.”
Easy peasy, plug and play
Dat gebruiksvriendelijkheid een speerpunt is, blijkt op
woots.nl. ‘Je bedient Woots nog net niet met één druk
op de knop’, staat er. Maarten licht toe: “We willen het

Het verhaal van Kerim en Benjamin
Woots heeft een mooie oorsprong. Het is het verhaal van twee
studenten die hun eigen tentamens niet konden inzien. Ze
wilden leren van hun toetsen, en besloten zelf een platform te
bouwen. Dit platform werd als ANS Delft een succes op hoge
scholen en universiteiten. Woots vertaalt ANS Delft naar het vo
en mbo. Ook Woots werd gebouwd door Kerim en Benjamin.
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toetsen makkelijk maken, dichtbij de docenten. In het vo
is al genoeg werk- en nakijkdruk, daar hoeft niet nog iets
bij te komen. Daarom werken we ook intensief samen met
klankbordgroepen. Hier luisteren we naar vragen en ver
halen. En zodra een opmerking vaker terugkomt, zetten we
een ‘change’ in. We doen veel moeite, zelfs al kunnen we
ergens maar één klik minder realiseren.”

“De support is fantastisch. Het is heel prettig om
te bellen en snel te woord worden gestaan.” **
Woots wil – in de woorden van Maarten – ‘easy peasy, plug
and play’ zijn. Vandaar de effort die wordt gestoken in support. Er zijn webinars, een Woots-academy, Woots-trainingen en uiteraard een klantenservice. “We helpen docenten
onboarden, bij hun eerste toets en met de faciliteiten van
Woots Premium. Het is mooi als iedere docent – na wat tijd
voor de eerste opzet – kan ervaren dat ons platform een
enorme efficiencyslag oplevert. Regelmatig horen we dat
docenten drie tot vier keer sneller nakijken. En dan werken
ze nog niet eens met de toetsmatrijs (waarmee ze met één
druk op de knop een nieuwe toets kunnen samenstellen),
met inleveropdrachten of peerreviews”.
Snel en snackable
Dit is wat Woots maakt tot een platform van deze tijd. En
er is meer. Maarten: “Zelf werken we met een jong en energiek team. We zijn serieus, maar zorgen er ook voor dat het
werken met Woots ‘fun’ en ‘snackable’ is. Passend bij het
leren van vandaag: kort, snel, flexibel, digitaal.”

“Wij gebruiken Woots wekelijks om de voortgang te checken met een hele korte toets op
maandag”.**
Eigentijds is ook de communicatiefunctie in Woots. Maarten:
“Daarmee kunnen leerlingen hun docenten een-op-eenvragen stellen en kunnen docenten persoonlijk feedback
geven op toetsresultaten. Dat verbetert het kwalitatieve
leringsproces enorm. Voor leerlingen betekent het
bijvoorbeeld dat ze geen ‘domme’ vragen
meer hoeven te stellen
in de klas. En dat maakt
voor 12- tot 18-jarigen een
groot verschil bij een kwetsbaar onderwerp als toetsing.”
Weer leren van toetsen
De een-op-een-communicatie tussen
docent en leerling heeft nog een
ander voordeel. Maarten: “Woots
geeft leerlingen inzicht in hoe
ze leren en wat ze leren. We
dagen ze uit het stuur in
eigen hand te nemen, en
regelen dat privé en
drempelloos. Het is een

mooi doel om leerlingen eigenaarschap te laten nemen over
hun eigen leren. Al is het maar omdat het voor docenten
veel getrek en gesjor scheelt”.

“Analoge toetsen digitaal nakijken vind ik zo
fantastisch!” **
Dit alles vormt de opmaat naar dé slogan van Woots: ‘De
powerboost voor je toets’. Maarten: “Toetsen zijn er om van
te leren en Woots is daar bij uitstek het platform voor. Woots
gaat over ontwikkeling, over werken aan de volgende stap.
Met Woots kunnen docenten hun leerlingen zelfs gerichter
laten leren vóór toetsen. Want doordat feedback inzichtelijker
wordt gepresenteerd en je een terugkoppeling kunt geven op
leerdoelen, daag je leerlingen op een positieve manier uit om
ook in hun toetsvoorbereiding de juiste stappen te zetten.”
Niets hoeft, alles kan
Woots ondersteunt dit vervolgens met een goed gevulde
toetsbibliotheek. “We bieden heel veel content, die gratis
toegankelijk is. Al die toetsen en toetsvragen zijn afkomstig
van onze educatieve partners, want we bedenken ze natuur
lijk niet zelf. Ik weet dat docenten onder de indruk zijn van de
kant-en-klare toetsinhoud die ze zó naar zich toe kunnen trekken. Ik hoor dat het de kwaliteit van hun toetsen verbetert.”

“Digitaal nakijken levert áltijd tijdwinst op.” **
En dan nog zo’n speerpunt van Woots: niets hoeft, alles
kan. “Inderdaad”, beaamt Maarten. “Woots is een hybride
systeem. Het is zo ingericht dat docenten ook papieren
toetsen digitaal kunnen nakijken. Het is een kwestie van
scannen en digitaal inlezen. Scholen die voorlopig nog op
papier willen blijven toetsen, bieden we zo een mooie tussenvorm die veel nakijktijd scheelt. Zo hoeven we niemand
te forceren om de overstap te maken naar digitaal toetsen,
maar kunnen we wél de voordelen bieden.”
Wil jij kennismaken met Woots? Of toets je al met Woots,
maar ben je benieuwd naar de extra’s van Woots Premium?
Meld je dan bij support@woots.nl of ga naar www.woots.nl
** Alle quotes zijn van vo-docenten die met Woots werken.

Woots Basis

Gratis basismodule met
o.a.:
◼ Toetsen van verschillende toetsaanbieders
◼ Oude centrale examens
◼ Werken op papier of
digitaal
◼ Digitaal nakijken
◼ Samen met je klas alles
inzien

Woots Premium

Betaalde module met nóg
meer voordelen, zoals:
◼ Eigen (digitale) toetsen
ontsluiten
◼ Toetsbibliotheek-toetsen
naar je eigen hand
zetten
◼ Extra faciliteiten voor
online toetsen en formatief toetsen.
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