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Online cursus eindtoets – Handleiding Google Forms 

Via Google Forms (of Google Formulieren) kan u een eindtoets maken die sinds 01/01/2021 verplicht 

is bij online cursussen. Google Forms is gratis en biedt heel wat mogelijkheden.  

Let wel: Google Forms is een mogelijkheid om een eindtoets te maken. Pro-Q-Kine heeft in geen geval 

een voorkeur voor het gebruik van een bepaald programma. U hebt hierin als opleider vrije keuze! 

Mogelijkheden Google Forms:  

- U kiest zelf hoeveel vragen u aan de toets koppelt. Voor Pro-Q-Kine zijn 5 vragen voldoende. 

Daarop moet de deelnemer 3/5 halen. In geval van een ander aantal vragen (max. 10), moet 

de deelnemer 70% behalen.  

- Er zijn verschillende antwoordmogelijkheden: 

o Korte antwoordtekst (dat is handig om de voornaam, naam & RIZIV-nummer op te 

vragen. Pro-Q-Kine raadt u aan om steeds het RIZIV-nr. van de deelnemers op te 

vragen, zo bent u er zeker van dat er geen vergissingen kunnen gebeuren wegens 

dezelfde namen). 

o Langere alinea (dat is vrije tekst en moet dan handmatig gecorrigeerd worden: niet 

erg aangewezen) 

o Likertschaal 

o Multiple choice 

o Selectievakjes (die je moet aanvinken) 

o Drop down keuze antwoorden  

- U kan een video aan een vraag toevoegen, of een afbeelding. 

- U kan het formulier personaliseren met bv. uw logo, of de kleur bepalen, of een foto in de 

hoofding plaatsen. 

- U kan een voortgangsbalk toevoegen (zodat de student ziet hoe lang de toets nog duurt). 

- U kan met verschillende bladeren (= secties) werken en per sectie bv. een onderdeel 

toewijzen. Bv. (in geval van 10 vragen) een sectie met 3 vaardigheidsvragen; een sectie met 3 

attitudevragen en een sectie met 4 kennisvragen.  

- Na het invullen van de toets kan de student de score meteen opvragen. Indien hij niet 

geslaagd is, kan hij de toets opnieuw maken. Deze mogelijkheid kan u aan- of uitzetten. 

- U kan ervoor kiezen dat de student achteraf de juiste antwoorden op de vragen te zien krijgt. 

Wij raden u af om deze optie te gebruiken, vermits de student de toets opnieuw kan doen 

indien niet geslaagd. 

- De toets kan via e-mail verzonden worden, rechtstreeks vanuit Google docs, of u kan een link 

via mail sturen, of u kan de toets op de website plaatsen. In de e-mail kan nog een tekst 

toegevoegd worden om de student uit te nodigen de toets in te vullen. 
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- De resultaten van de toets kunnen naar een Excelformulier geëxporteerd worden. Daarin ziet 

u de antwoorden (nominatief) op elke vraag + de eindscore. De eindscore is bepalend om 

nadien in PE-online de aanwezigheden toe te voegen: de deelnemer moet slagen om de 

navormingseenheden te krijgen. 

- De toets zelf kan de student niet doorsturen naar iemand anders. Na het invullen van alle 

vragen kan enkel op “verzenden” geklikt worden waardoor de antwoorden worden 

geregistreerd. 

 

Handleiding 

Om te starten hebt u uiteraard wel een e-mailaccount van Google nodig, m.a.w. een gmail-account.  

Vervolgens gaat u naar https://www.google.com/intl/nl_be/forms/about/ en u klikt daar op Google 

Formulieren.  

Eenmaal ingelogd, komt u terecht op de startpagina van Google Forms:  

 

U klikt daar op “Leeg” om een nieuwe toets aan te maken:  

 

 

U bent nu een nieuwe toets (formulier) opgestart:  

https://www.google.com/intl/nl_be/forms/about/
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Door eenvoudig weg te klikken op de titels, woorden, zinnen, die u wil veranderen, kan u de 

aanpassingen doen:  

 

Naast de vraag (‘Naamloze vraag’), kan u kiezen wat voor soort antwoordopties u wil geven:  
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Onderaan de vraag kan u ook aanduiden of de vraag verplicht is:  

 

In het verticale menuutje rechts van de vraag, kan u een volgende vraag toevoegen:  

 

Ook hier klikt u op de tekst om deze aan te passen, kiest u de antwoordmogelijkheden die u wenst, 

etc. :  
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Wanneer alle vragen van uw toets klaar zijn, dan duidt u nog de correcte instellingen aan. U klikt 

hiervoor bovenaan rechts, naast de knop “Verzenden” op het icoontje “Instellingen”:  

 

Bij “Algemeen” duidt u best de volgende zaken aan:  

 

Bij “Presentatie”, kan u kiezen of u een voortgangsbalk wenst of niet, en of u de vragen in 

willekeurige volgorde wil of iet:  

 

Bij “Toetsen” tot slot is het heel belangrijk om aan te duiden dat het om een toets gaat (anders krijgt 

u geen foute of juiste antwoorden). U schakelt ook het beste uit dat de student de juiste antwoorden 

te zien krijgt:  
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Klik vervolgens op “Opslaan” om uw instellingen te bewaren.  

Nu moet u nog even per vraag aanduiden wat het juiste antwoord is, en hoeveel punten de vraag 

waard is (het gemakkelijkste is om elke vraag op 1 punt te zetten). Hiervoor ga je naar de vraag en 

klik je onderaan op “Antwoordsleutel”:  
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Geef het aantal punten in en klik het juiste antwoord aan. Klik tot slot op “Klaar”:  

 

Wanneer uw toets klaar is, dan klikt u bovenaan op de knop “Verzenden”:  

 

U kan kiezen om de test per mail te versturen, of om een link van de test te delen: 

 

Kiest u ervoor om de test per mail te verzenden, dan geeft u vervolgens de e-mailadressen van de 

deelnemers in, en past eventueel ook de inleidende tekst aan:  
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Wanneer u ervoor kiest om de test via e-mail te versturen, dan ontvangt de deelnemer deze van uw 

gmail-adres. Let wel: afhankelijk van de spam-filter van de deelnemer, zou het kunnen dat uw mail al 

eens in de ongewenste e-mail terecht komt. Maak uw deelnemers hierop attent.  

De test ziet er voor de deelnemers uit als volgt:  

 

Om de antwoorden te registeren, klikt de deelnemer gewoon op “Verzenden”.  
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Op de homepage van uw Google Forms, zal u in de bijhorende test de antwoorden terugvinden:  

 

Om de antwoorden te bekijken, klikt u de test open en vervolgens klikt u op de tab “Antwoorden”:  

 

 

 

 

 

 

Daar krijgt u een overzicht van de vragen die al dan niet correct beantwoord werden, en ziet u ook 

snel wie welk aantal punten heeft behaald:  
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Wanneer u bij Scores op de knop “Scores vrijgeven” klikt, dan laat u de deelnemers weten of ze al 

dan niet geslaagd zijn voor uw test.  

De resultaten van de test kunnen ook geëxporteerd worden naar een Exceldocument waar de 

resultaten van alle deelnemers weergegeven worden in een tabel. 

Hiervoor klikt u bovenaan rechts op het groene icoontje van Spreadsheets:  

 

De resultaten verschijnen nu in een overzichtelijk Exceldocument:  

 

U kan deze Spreadsheet downloaden om het te bewaren. Hiervoor klikt u op “Bestand” en 

vervolgens op “Downloaden” – “Microsoft Excel”.  

 


