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Edulastic! 
Een ‘digitaal toetssysteem’ 

 

1. Je account 

Open een webbrowser op je computer en ga naar ‘edulastic.com’.  

Klik rechtsbovenaan op ‘Join for free’. 

Heb je een google account (gmailadres), dan kan je hiermee inloggen. 

Geen gmailadres, klik dan bovenaan op ‘Sign Up! It’s Free’ en vul het 

formulier in. 

 

2. Het menu 

� Dashboard: snel overzicht 

� Assignments: 

een overzicht van 

al je klaargezette 

toetsen. Klik op 

“+ Create New 

Assignment” om 

een nieuwe toets 

klaar te maken 

voor je lln.  

� Assessment 

Library: 

bibliotheek van 

alle gedeelde 

toetsen. Zo kan je makkelijk een toets overnemen van je parallelcollega en deze klaarzetten 

voor jouw klas. Dit op voorwaarde dat je parallelcollega de toets “publiek” maakte. 

� My Assessments: een overzicht van jouw toetsen. Je kan ze hier bekijken, wijzigen en klaar 

zetten (Asign). 

� Reports: niet nuttig � enkel een overzicht van de gestandaardiseerde Engelse toetsen. 

� Manage Class: Hier zie je je clascode en de url die leerlingen kunnen gebruiken om zich de 

eerste keer aan te melden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om het menu te 

verbergen. 
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3. Maak een nieuwe toets aan. 

Klik in het menu op ‘My Asessment’.  

Klik daarna op “Create New Assessment” en geef je toets een naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies een vraagtype: 

 

� Multiple Choice: Kies het juiste antwoord uit de opgegeven antwoorden. 

� Multiple Selection: Kies de juiste antwoorden uit de opgegeven antwoorden. 

� Text Drop Down: Kies uit een dropdownmenu met verschillende antwoorden het juiste 

antwoord. 

� Essay Type: Vrije tekst 

� Text Entry: Typ het antwoord op de vraag. 

� True or False: Waar of niet waar (Gebruik Multiple Choice als je liever de Nederlandse benaming 

gebruikt ‘Waar of niet waar’.) 

� Numeric: Typ een getal als antwoord. 

� Expression Evaluator: Typ een wiskundige bewerking. 

� Fraction editor: Duid het juiste deel aan op de tekening bij een gegeven breuk. 

� Classification: Sleep de afbeeldingen, tekst of bewerkingen naar de juiste categorie. 

� Graphing: Duid de coördinaten aan. 

� Graph placement: Sleep de coördinaten naar de juiste plaats op het rooster. 

� Matching Tables: Duid in een tabel het juiste vakje aan. 

� Pictograph: Sleep de prent met maat en maateenheid (bv. pak suiker 1 kg) bij de juiste categorie 

(bv. gewicht). 

� Drag and Drop: Sleep de benaming naar de juiste plaats op de prent. 

� Multipart: 2- of meerdelige vraag. Stel je vraag zelf samen door volgende soort oefeningen: 

‘Text Entry, tekst Dropdown, Multiple Choice, Advanced Numeric, Numeric Entry(w) Unit, 

Expression Evaluator of Multiple Selection of essay te combineren. 

1. Kies je leerjaar. 

2. Kies hier ‘Other’. 

4. Klik op ‘Create’. 

3. Kies ‘Private’. 
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� Number Line: Sleep de getallen naar de juiste plaats op de getallenas. 

� Graph Plotter: Maak de staafgrafiek juist door de staafjes naar de juiste hoogte te slepen. 

� Range plotter: Duid een lijn aan op een getallenas. 

� Lineplot: Klik op de juiste plaats op de getallenas. 

� Passage based: Lees het verhaal (in stukjes) en beantwoord telkens de vraag. Je kan kiezen uit: 

True or False, Multiple Choice, Multiple Selection, Tekst Entry, Tekst Drop Down, Numeric Entry 

w/Units, Essay Type. 

� Label an image (Tekst): Voorzie een prent van tekstvakjes. De leerlingen typen de juist 

antwoorden in de vakjes. 

� Label an image (Dropdown): Voorzie een prent van tekstvakjes. De leerlingen klikken op het 

dropdwonmenu en kiezen het juiste woord bij dat deel van de prent. 

� Resequence: Plaats de zinnen of prenten in de juiste volgorde. 

� Cloze (Formula): Sleep uit een lijst het juiste antwoord naar de opdracht. (enkel wiskundige 

bewerkingen) 

� Cloze Matrix: Vul de lege vakjes in de matrix in. 

� Match the following: Zoek de duo’s bij elkaar. 

� Numeric Entry w/ Units: Typ als antwoord een getal en kies uit een dropdownmenu de juiste 

meeteenheid. 

� Sentence Response: Duid in de zin de gevraagde deeltjes aan. 

 

4. Vragen maken 

1. True or false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier. Je krijgt een texteditor te zien: 

 

Klik op het plaatje in de editor. 

Klik op ‘Select files’. Klik op ‘Upload now’. 

Duw op de ‘entertoets’ en typ je tekst. 

Klik het juiste antwoord aan. Quoteer deze vraag hoger of 

lager. 

Geef hier eventueel wat 

uitleg waarom de 

courgette een groente is. 

 

Klaar? Klik op ‘Save’. 
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2. Multiple Choice 

 

 

3. Multiple Selection 

 

Klik hier. Je krijgt een texteditor te zien: 

 

Klik op het plaatje in de editor. 

Klik op ‘Select files’. Klik op ‘Upload now’. 

Duw op de ‘entertoets’ en typ je tekst. 

Typ de mogelijke antwoorden en klik op de 

letter om het juiste antwoord aan te duiden. 

 

Maak meer mogelijke antwoorden aan. 

Verschuif of  verwijder 

de vraag. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klaar? Klik op ‘Save’. 
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3. Text Entry 

 

 

4. Text Drop Down 

 

 

 

Klik hier. Je krijgt een texteditor te zien: 

 

Klik op het plaatje in de editor. 

Klik op ‘Select files’. Klik op ‘Upload now’. 

Duw op de ‘entertoets’ en typ je tekst. 

Bevestig het juiste antwoord. Het antwoord 

komt nu in de vraag te staan. 

Typ hier het juiste antwoord. 

 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klaar? Klik op ‘Save’. 

Vink aan als er geen rekening moet worden 

gehouden met hoofdletters. 

Vink aan als 1 foute letter in 

het woord mag. 

Klik hier. Je krijgt een texteditor te zien: 

 

Klik op het laatste pictogram om een ‘entry box’ 

toe te voegen. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Typ hier de mogelijke antwoorden. Klik op 

het vinkje achter het juiste antwoord. 

 

Maak meer mogelijke antwoorden aan. 

Bevestig het juiste antwoord. Het antwoord 

komt nu in de vraag te staan. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Voer een alternatief juist 

antwoord in. 
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5. Numeric Entry w/ Units 

 

 

 

6. Advanced Numeric 

 

 

 

 

 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ hier de juiste 

maat. 

Maak meer maateenheden aan. 

 

Bevestig het juiste antwoord. Het antwoord 

komt nu in de vraag te staan. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Typ hier de maateenheden 

waaruit gekozen moet worden. 

Klik op het vinkje achter de 

juiste maateenheid. 

 

Klik hier en typ het juiste 

antwoord. 

Bevestig alle juiste antwoorden. 

Het antwoord komt nu in de 

vraag te staan. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Klik hier om alternatieve juiste 

antwoorden aan te maken. 
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7. Expression Evaluator 

 

 

 

8. Match the following 

 

Klik hier en typ de juiste 

bewerking. 

Bevestig alle juiste antwoorden. 

Het antwoord komt nu in de 

vraag te staan. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Maak alternatieve juiste 

antwoorden aan. 

Typ tekst, selecteer een 

afbeelding of wiskundige 

bewerking. De objecten uit 

de 2de kolom moeten straks 

in de oefening juist versleept 

worden. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Klik hier om een ‘foutief’ 

object toe te voegen. 

Voeg een rij toe. 
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9. Drag and Drop 

 

 

 

 

10. Essay Type 

 

Voeg een achtergrondprent in.  

Maak hiermee 

de prent groter 

of kleiner. 

 

Typ hier alle benamingen. 

Sleep ze daarna met het 

verschuifpijltje naar de juiste 

plaats op de prent. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Voeg meer 

benamingen toe. 

� Toon de rand van het vakje waar de benaming naar versleept wordt. 

� Wissel de benamingen van plaats. 

� Als de benaming in de buurt van het ‘dropvakje’ gelost wordt, verschuift ze 

automatisch naar het dropvakje. 

� Toon de benamingen die naar het dropvakje werden versleept. 

� Maak de tekst passend zodat ze past in het dropvakje. 

� Verwijder de versleepte benamingen. 

� Maak de dropvakjes transparant. 

Klik hier. Je krijgt een texteditor te zien: 

 

Klik op het plaatje in de editor. 

Klik op ‘Select files’. Klik op ‘Upload now’. 

Duw op de ‘entertoets’ en typ je tekst. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Klik hier en typ je vraag. 
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11. Label an image (tekst) 

 

12. Label an image (dropdown)  

 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ hier alle benamingen. 

Sleep ze daarna met het 

verschuifpijltje naar de juiste 

plaats op de prent. 

Voeg meer 

benamingen toe. 

Voeg een achtergrondprent in.  

Maak hiermee 

de prent groter 

of kleiner. 

 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Voeg nog een 

dropdown-menu 

toe. 

Voeg een achtergrondprent in.  

Maak hiermee 

de prent groter 

of kleiner. 

 

Klik een menu aan en typ de 

mogelijk antwoorden. Vink het 

juist antwoord aan. Sleep ze 

daarna met het verschuifpijltje 

naar de juiste plaats op de prent. 
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13. Resequence 

 

14. Cloze Matrix 

 

 

 

 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Klik hier en voeg een bewerking, tekst, 

een afbeelding of een afbeelding met 

tekst toe. 

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klik hier en typ je vraag. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Klik in de vakjes en vul alle getallen in.  

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klik op het ‘tekstteken’ om van dit getal 

een in te vullen object te maken.  

Voeg nog een rij toe.  

Voeg nog een kolom toe.  
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15. Graph Plotter 

 

16. Cloze (Formula)  

 

Klik hier en typ je vraag. Hiervoor 

kan je via de teksteditor  

 
een kolom invoegen. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ een benaming voor de X- en de Y-as.  

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Vul de schaal in. 

Vul het max. getal op 

de Y-as in. 

Vul de eenheid in 

waarmee je tussen de 

lijnen de juiste hoogte 

van de staafjes kan 

bepalen. 

Klik eerst op ‘starting’ en schuif alle staafjes naar 

beneden. Klik daarna op ‘correct’ en sleep de staafjes 

naar de juiste hoogte. 

Voeg nog een staafje toe. Klik 

op de naam om te wijzigen.  

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Typ hier de vraag.  

Typ hier de bewerkingen of antwoorden. Sleep ze 

daarna met het verschuifpijlte naar de juiste plaats 

in de rechterkolom. (In de oefening worden deze 

versleepbaar.) 

Typ hier de bewerkingen of antwoorden.  

Voeg een rij toe.  
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17. Number Line 

 

18. Classification 

 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ hier de vraag.  

Typ hier de getallen in. Sleep ze 

daarna met het verschuifpijlte 

naar de juiste plaats op de 

getallenas. (In de oefening 

worden ze versleepbaar.) 

Vul de getallen in waarmee 

je de getallenas wil laten 

beginnen en eindigen. 

Wissel de antwoorden van plaats. 

Toon de getallen op de getallenas.  

Vul de verdeling en 

onderverdeling in 

van je getallenas. 

Kies hier het soort getallenas: decimaal, 

breuken of gemixd.  

Quoteer deze 

vraag hoger of 

lager. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 
Typ hier de vraag.  

Typ hier de 

categorieën en sleep 

ze met het 

verschuifpijltje naar 

het venster rechts.   

Schud de antwoorden door elkaar. 

Sta toe dat objecten in verschillende 

categorieën kunnen geplaatst worden. 

Toon de namen van de categorieën. 

Quoteer deze vraag 

hoger of lager. 

Voeg de versleepbare 

objecten toe. Kies uit 

een bewerking, tekst 

of een afbeelding. 

Sleep ze met het 

verschuifpijltje naar 

het venster rechts.   

Voeg eventueel een achtergrondafbeelding toe.  
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19. Passage Based 

 

20. Matching Tables 

 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Typ hier de titel of/en de instructie elk deeltje te lezen en 

de bijhorende oefeningen op te lossen. 

Typ in het tekstvak het 

nieuwe tekstdeel. Klik op 

‘Save’. 

Voeg een deel 

toe. 

Klik eerst het juiste deel aan. En 

klik dan hier om een oefening 

toe te voegen. 

Bewerk een 

oefening. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ de vraag. 

Voeg een rij of kolom toe. 

Klik hier om slechts één antwoord per 

rij of meerdere toe te staan. 

Klik op het kolomhoofd en 

voeg een bewerking, tekst 

of afbeelding toe. 

Klik de juiste antwoorden 

aan. 

Klik op het kolom- of 

rijhoofd om een kolom of rij 

te verwijderen. 

Quoteer deze vraag hoger 

of lager. 



Doetip 10: Edulastic 14 supergoudvisje@gmail.com 

21 Sentence response 

 

22 Line plot 

 

 

 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ de opdracht. 

Typ of bewerk hier je tekst. 

Selecteer de woorden om ze aanklikbaar te 

maken. Wanneer je over een geselecteerd 

woord, navigeert kun je in het pop-menu 

kiezen om dit item als correct antwoord aan 

te geven.  

Quoteer deze vraag hoger 

of lager. 

Vink aan als 

er meer dan 

1 item juist 

moet 

gerekend 

worden. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ de opdracht. 

Klik hier en voeg een bewerking, 

tekst of afbeelding toe. Sleep ze 

daarna met het verschuifpijlte naar 

het venster rechts. 

Kies of je een bolletje of een kruisje wil 

gebruiken.  Klik op de getallenas de 

juiste plaatsen aan. 

Vul de getallen in waarmee je 

de getallenas wil laten 

beginnen en eindigen. 

Vul de verdeling en 

onderverdeling in van 

je getallenas. 

Kies voor decimaal, 

breuken of een mix van 

beiden. 

Quoteer deze vraag hoger 

of lager. 

Maak de woorden 

aanklikbaar. 
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23. Multipart 

 

24. Graphing 

 

Opgelet, 

want in deze 

oefening kan 

je de punten 

niet 

aanpassen! 

 

Klik hier om de tekst op te maken. 

Klaar? Klik even hieronder en ‘Save’ 

verschijnt terug bovenaan.  

Typ je tekst. Klik waar er een 

antwoord moet komen en kies in 

het tabblad ‘Widgets’ het 

passende antwoordtype. 

Voeg een antwoordtype toe. 

Opgelet, want in 

deze oefening 

kan je de 

scorepunten niet 

aanpassen! 

 

Typ hier de opdracht. 

Duid hier enkel de mogelijkheid om 

punten aan te duiden aan. 

Klik hier en voeg een bewerking, 

tekst of afbeelding toe. Sleep ze 

daarna met het verschuifpijlte naar 

het venster rechts. 

Duid op deze laag het juiste antwoord 

aan. 

Hier kies je of er punten moeten 

aangeduid worden of er getekend 

moet worden. De opdracht zou 

kunnen zijn ‘Teken een lijn vanuit A 

naar B’. Vink hiervoor bovenaan de 

Vector aan. 
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25. Range plotter 

 
26. Graph placement 

 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ de opdracht. 

Klik hier en voeg een bewerking, 

tekst of afbeelding toe. Sleep ze 

daarna met het verschuifpijlte naar 

het venster rechts. 

Duid het lijnstuk aan op de 

getallenas. 

Klik het lijnstuk aan. 

Quoteer de vraag hoger of 

lager. 

Vul de getallen in waarmee 

je de getallenas wil laten 

beginnen en eindigen. 

Vul de verdeling en 

onderverdeling in 

van je getallenas. 

Kies voor decimaal, 

breuken of een mix van 

beiden. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ de opdracht. 

Klik hier en voeg een bewerking, tekst 

of afbeelding toe. Klik de ‘Answer 

Layer’ aan en sleep ze daarna met het 

verschuifpijlte naar de juiste plaats op 

het rooster. 

Pas hier het rooster eventueel aan. Je kan bv. de 

lln. een punt laten bepalen op basis van het 

opgegeven punt. Hiervoor kan je via ‘Add 

Annotation’ wat meer uitleg geven. 

 Toon de rasterlijnen. 

Toon de getallen op de assen. 

Toon het bolletje om te 

plaatsen. 
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27. Pictograph 

 
 

 

28. Fraction editor 

 
 

Quoteer de vraag hoger of 

lager. 

Klaar? Klik op 

‘Save’. 

Typ de opdracht. 

Toon de namen van de categorieën. 

Toon de maat en maateenheid van de objecten. 

Typ hier de namen van de categorieën en sleep ze dan met 

het verschuifpijltje naar het venster rechts. 

 Voeg hier de elementen toe. 

Je moet ook de maat en 

maateenheid invullen. 

Voeg eventueel een opmerking toe. Je 

kan kiezen uit een bewerking, tekst of 

afbeelding. Klaar? Sleep je opmerking 

naar het venster rechts.  

Voeg eventueel een achtergrondafbeelding toe. 

Klaar? Klik 

op ‘Save’. 

Typ de opdracht. Gebruik de ‘Math editor’ om de breuk te typen. 

Typ hier het 

juiste antwoord. 

Typ hier de 

aantallen die 

getoond 

moeten 

worden. 

Quoteer de 

vraag hoger of 

lager. 
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5. Sla je toets op.  

� Klik op ‘Save in Drafts’ om 

later aan je toets verder te 

werken. Je vindt ze terug 

onder ‘My assessments’ in 

het hoofdmenu. Klik 

vervolgens ‘Drafts’. 

� Klik op ‘Add more’ om meer 

vragen toe te voegen. 

� Klik op ‘Next’ om je toets 

aan je leerlingen te gaan 

toewijzen. 

 

 

 

 

5. Zet je toets klaar voor de leerlingen. 

 
 

� Klik bij ‘Assign this’ op ‘Right now’. 

� Bij ‘Assign to’ staat automtisch heel je klas, maar je kan dit ook verwijderen en enkele namen 

van leerlingen uit je klas toevoegen. 

� Geef een korte code aan je toets. 

� Bij ‘Due Date’ duid je de datum en tijd aan waarop de toets afloopt. 

� Als je ‘Later’ aanduidt, geef dan op van wanneer je toets beschikbaar wordt voor de leerlingen. 

� Vink het vakje ‘Gradable’ aan. 

� Duid aan of de lln. bij het beëindigen van de toets hun resultaat zien of moeten wachten tot de 

leekracht de resultaten bekend maakt. 

� Duid aan of je deze toets privé (Private) wil houden of wil delen met andere leerkrachten. 

� Klaar? Klik bovenaan op de blauwe knop ‘Assign’. 

 

 

Om een vraag te 

verwijderen, vink je 

de vraag hier af. 

Om een vraag te 

bewerken, klik je op 

het pijltje. 
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6. De leerlingen loggen in en maken de toets. 
 

De leerlingen openen een browser en surfen naar: 

app.edulastic.com 

In de witte vakjes vullen ze hun gebruikersnaam en wachtwoord in. 

Laat de kinderen op school het vakje ‘Remember me’ afvinken. 

Daarna klikken ze op ‘Sign in’. 

De leerlingen zien vervolgens hun ‘dashboard’. 

 

 

 

 

 

 

Om toe te treden tot jouw klaslokaal 

hebben leerlingen een ‘Class Code’ 

nodig. Open hiervoor Edulastic als 

leraar en ga naar ‘Manage Class’. Hier 

vind je de klascode. 

Leerlingen vullen in: 

� Class Code: klascode 

� Student Name: Voor- en achternaam 

� Username of email: gebruikersnaam 

of emailadres 

� Password: een wachtwoord 

(Moeten ze onthouden, de 

leerkracht kan het wel resetten.) 

 

 

 

 
� Dashboard: snel overzicht 

� Assignments: een overzicht van al je toetsen, 

gemaakte en actieve. Klik de gemaakte toets aan en je 

kan de verbeterde toets vraag per vraag overlopen. 

� Skill Report: niet van toepassing 

� Manage Class: om toe te treden tot een 2de klas. 

 

 

 

Hier zien ze alle actieve toetsen. Om een 

toets te starten, klikken ze op de titel op 

‘Start Assingment’. 

Hier zie je de status 

van de toets. 

Open het 

menu. 

De eerste keer moeten leerlingen bovenaan op ‘Sign Up! It’s Free’ 

klikken en zich registreren. Vraag je ict-co of je school gebruik maakt 

van google apps for education, want hiermee kan je snel 

emailadressen voor de hele klas aanmaken en beheren! 
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6. De resultaten bekijken, afdrukken en feedback geven.  
 

Log in als leerkracht. 

Klik in het menu op ‘Assignments’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De kleurtjes geven aan of de vraag 

volledig juist, onjuist of gedeeltelijk 

juist was. Klik op ‘View Detailed 

Response’ om de quotering aan te 

passen of feedback te geven. 

Klik hier om de toetsscore te downloaden. 

Opgelet, dit is een csv-bestand. Open Excel, 

klik in het tabblad ‘gegevens’ op het knopje 

‘Van Tekst’. Klik het csv-bestand aan in je 

downloadmap. Klik op ‘Importeren’. Klik op 

‘Volgende’. Vink ‘komma’ aan en klik op 

‘volgende’ - ‘voltooien’ en ‘ok’. Je hebt nu 

een nette lijst in excel. 

Klik op ‘View Responses’ om de 

resultaten te bekijken. 

Assigned: x Lln. toegewezen 

Turned in: x Lln. zijn klaar. 

Graded: De werken van x lln. zijn 

verbeterd. 

Geef hier eventueel wat feedback bij de 

vraag. 

Pas eventueel de 

score aan. 

Hier kan je een algemene 

commentaar kwijt. 

Klik hier om naar een andere leerling te 

gaan. 


