
 

 

SCHEIDING ONDERWIJS EN EXAMINERING IN TOA TOETSPLATFORM 
 

Verandering 
  

Wat moet je inregelen Veelgestelde vragen 

 
Er komt een apart tabblad 
voor:  
 

 Toetsen, inclusief het 
klaarzetten, 
beoordelen en 
resultaten inzien.  

 Examens, inclusief het 
klaarzetten, 
beoordelen en 
resultaten inzien.  
 

Bij het tabblad examens komen 
ook de extra opties van 
zittingen/presentie vastleggen 
en resultaten vaststellen. 
 
De rol die je hebt in TOA, 
bepaalt welk tabblad je ziet. 
Indien je zowel een taak vervult 
in het onderwijs als in het 
examenproces, zal je naar de 
bijbehorende rol moeten 
switchen om het bijbehorende 
tabblad te zien. 
 
Voorbeeld 1: als docent zet je 
in het tabblad toetsen een 
toets klaar voor je eigen klas 
die dient als voortgangsmeting. 
Als examenbureau zet je in het 
tabblad examens een examen 
klaar voor examenkandidaten. 
 
Voorbeeld 2: Ga je de 
voortgangsmeting beoordelen? 
Dan verander je naar de rol 
beoordelaar en kan je onder 
het tabblad toetsen de 
beoordelingen uitvoeren.  
Ga je een examen beoordelen? 
Dan verander je naar de rol 
assessor en kan je onder het 
tabblad examens de 
beoordeling uitvoeren. 
 

 
Medewerkers die een taak 
vervullen in het examenproces, 
moeten in TOA de 
bijbehorende rol hebben. 
 
Rollen die je had, heb je nog 
steeds. De rol van assessor 
(iemand die examens mag 
beoordelen) is nieuw. Die rol 
zal dus actief toegekend 
moeten worden.  
 
Wel hebben we ervoor gezorgd 
dat de beoordelaars die 
gekoppeld zijn aan examens 
om deze te beoordelen dadelijk 
automatisch de rol assessor 
krijgen en dat de toegewezen 
examens blijven bestaan voor 
deze assessor. 

  
Ik kan de examens die ik altijd 
aanvraag niet meer vinden. 
 
Alle toetsen met het oormerk 
examen zijn niet meer 
zichtbaar onder het tabblad 
toetsen. Ze staan voortaan 
onder het tabblad examens.  
 
Ik moet examens beoordelen, 
maar ik zie ze niet. 
 
Hier kunnen drie dingen mis 
zijn:  
1. je bent niet  veranderd naar 
de rol assessor (rechtsboven in 
het scherm kan je dit 
aanpassen). 
2. je hebt de rol assessor niet. 
Dit kan je nagaan bij je eigen 
gegevens. Vraag je instellings- 
of afdelingsbeheerder om je 
deze rol toe te kennen. 
3. het examen is nog niet aan 
jou toegewezen. Vraag het 
examenbureau om dat alsnog 
te doen. 
 
Ik ben docent en ik wil zien 
welke examenresultaten mijn 
studenten behaald hebben. 
 
Behaalde resultaten op 
examens zijn terug te vinden in 
het resultatenoverzicht onder 
het tabblad examens. Behaalde 
resultaten op formatieve 
toetsen, staan in het 
resultatenoverzicht onder het 
tabblad toetsen. Het kan zijn 
dat de school ervoor heeft 
gekozen om het inzien van 
examentoetsen en -resultaten 
te blokkeren voor docenten. 
Dit kan je navragen bij de 
instellingsbeheerder. 



 

 

NIEUWE ROLLEN EN RECHTEN IN TOA TOETSPLATFORM 
 

Verandering  
 

Wat moet je inregelen Veelgestelde vragen 

 
Iedere rol heeft specifieke 
rechten en kan specifieke 
taken uitvoeren. 
 
Voorheen waren de rollen in 
TOA hiërarchisch opgebouwd. 
Dat hield in dat de hoogste rol 
ook de rechten van 
onderliggende rollen had. Een 
docent kon bijvoorbeeld ook 
beoordelen.  
 
Nu is het zo dat iedere rol 
specifieke rechten heeft en 
specifieke taken kan uitvoeren. 
 
Het nadeel is dat je vaker van 
rol moet veranderen. 
 
Het voordeel is dat je als school 
veel gerichter taken kunt 
toekennen aan medewerkers 

 
Het is belangrijk om goed na te 
gaan welke medewerkers 
welke taken in TOA moeten 
kunnen uitvoeren. Iedere 
medewerker moet vervolgens 
de  daarbij behorende rol 
krijgen toegekend. 
 
Voorbeeld: taaldocenten die 
toetsen klaarzetten en zelf 
beoordelen hebben voortaan 
zowel de rol docent als de rol 
beoordelaar nodig. Mogen ze 
ook examens beoordelen? Dan 
hebben ze ook de rol assessor 
nodig. 

 
Mijn studenten hebben 
toetsen gemaakt, maar ik kan 
ze niet beoordelen. 
 
Hier kunnen drie dingen mis 
zijn:  
1. je bent niet  veranderd naar 
de rol beoordelaar 
(rechtsboven in het scherm kan 
je dit aanpassen). 
2. je hebt de rol beoordelaar 
niet. Dit kan je nagaan bij je 
eigen gegevens. Vraag je 
instellings- of 
afdelingsbeheerder om je deze 
rol toe te kennen. 
3. de toets is nog niet aan jou 
toegewezen. Doe dit zelf of 
vraag de klaarzetter dit te 
doen. 
 
Ik moet examens beoordelen, 
maar ik zie ze niet. 
 
Hier kunnen drie dingen mis 
zijn:  
1: je bent niet  veranderd naar 
de rol assessor (rechtsboven in 
het scherm kan je dit 
aanpassen). 
2: je hebt de rol assessor niet. 
Dit kan je nagaan bij je eigen 
gegevens. Vraag je instellings- 
of afdelingsbeheerder om je 
deze rol toe te kennen. 
3. het examen is nog niet aan 
jou toegewezen. Vraag het 
examenbureau om dat alsnog 
te doen. 
 

 


