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Stappenplan toetsen maken en inplannen 
 
 
 

1 Bepaal welke opdrachten 
u in de toets wilt 
opnemen. 

• U vindt de door ons gemaakte voorbeeldtoetsen bij Alle 
arrangementen. Hier kunt u de toetsen bekijken. U 
vindt hier ook de uitwerking van de opdrachten.  

• Op de pagina Voorbeeldtoetsen vindt u de nummers 
van de opdrachten van de toetsen. 

• Noteer de nummers van de opdrachten die u in de 
toets wilt opnemen. *) 

2 Stel de toets samen. • Bekijk nu eerst het filmpje arrangementen maken en 
inplannen (met name het gedeelte vanaf 1:24). Dit is 
gemaakt met een andere opdrachtenbank als 
voorbeeld, maar de werkwijze bij het samenstellen en 
inplannen van toetsen bij de AmeRijck opdrachtenbank 
is hetzelfde. 

• Ga naar de pagina Alle opdrachten. 
• Zoek hier de eerste opdracht die u in de toets wilt 

hebben. Klik op +VOEG TOE. De opdracht is nu 
linksonder toegevoegd in het ‘winkelmandje’. 

• Doe dit voor alle opdrachten. 
• Klik linksonder op MAAK ARRANGEMENT. 
• Geef een titel aan de toets en vul naar wens de overige 

velden in. 
• Klik op OPSLAAN EN SLUITEN. 

 
3 Plan de toets in. • Ga naar de pagina Alle arrangementen. 

• Maak uw toets (die waarschijnlijk bovenaan staat) 
zichtbaar door op het schuifbalkje te klikken. 

• Klik op PLAN IN. 
• Klik op +VOEG PERIODE TOE. 
• Geef de start- en einddatum en tijdstip van de toets 

aan. 
• Selecteer de leerlingen en de klas die u de toets wilt 

laten maken. 
• Klik op VOEG TOE. De toets is nu ingepland. De 

leerlingen zien deze toets op hun pagina MIJN 
AMERIJCK tijdens de periode die u heeft aangegeven. 

 
 
*)  
U kunt alle opdrachten van de opdrachtenbank AmeRijck in uw toets opnemen, ook opdrachten die 
in de modulen opgenomen zijn. U hoeft zich dus niet te beperken tot de opdrachten uit de 
voorbeeldtoetsen. En u kunt dus bijvoorbeeld ook opdrachten uit verschillende modulen en 
voorbeeldtoetsen in één toets opnemen. 
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