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Overzicht toetsvormen met online afname mogelijkheden 

Toetsvorm Online afname Summatieve  
toetsing 
mogelijk? 

Formatieve 
toetsing 
mogelijk? 

Resultaten 
en/of feedback 
te downloaden? 

Opmerkingen 

Gesloten vragen 
(meerdere 
vraagsoorten) 

Remindo ja ja ja  

Blackboard Test ja ja ja  

Mentimeter nee ja ja  

Open vragen Remindo ja ja ja  

Blackboard Test ja ja ja Nakijken van open vragen in BB is lastig, voorkeur 
voor Remindo 

Mentimeter nee ja ja  

Open boek 
tentamen 

Remindo ja ja ja  

Blackboard Test of  
Blackboard Assignment*** 

ja ja ja Nakijken van deze toetsvorm in BB is lastig, 
voorkeur voor andere tool 

Essay 
Paper 
Boek-of 
literatuurreview 

FeedbackFruits 2.0:  
Assignment review 

ja ja ja*  

Blackboard Assignment*** ja ja ja Nakijken van deze toetsvorm in BB is lastig, 
voorkeur voor andere tool 

Mondeling 
tentamen 

MS Teams ja ja Ja, bij opname 
van sessie**** 

Live via MS Teams, nb: let bij eventuele opname op 
privacy-regels. 

Posterpresentatie Pitch2Peer ja ja ja  

Blackboard Wiki/Discussion 
Board 

ja ja  Nakijken van deze toetsvorm in BB is lastig, 
voorkeur voor andere tool 

Pitch  
(max. 7 minuten) 

Pitch2Peer ja ja ja Pitch in de vorm van bijvoorbeeld video, kennisclip, 
podcast, PowerPoint of video 

Presentatie 
 

MS Teams 
 

ja ja Ja, bij opname 
van sessie**** 

Live presentatie door studenten via MS Teams of 
vooraf te delen presentatie, bv ingesproken 
PowerPoint of video. NB: let bij opname op privacy-
regels. 

Blog Pitch2Peer ja ja ja  

FeedbackFruits 2.0:  
Assignment review 

ja ja ja*  
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Blackboard ja ja nee  

Communicatieve 
vaardigheden 

Traintool ja ja Informatie volgt. TrainTool werkt met korte video-opdrachten (5-30 
seconden) waarin een scenario aan de student 
wordt voorgelegd. De student moet hierop 
reageren met een reactie-video van bij voorkeur 
max. 60 seconden.  

Statistiekvragen  Grasple nee ja ja*  

Blackboard Test ja ja ja In Blackboard Test zit het vraagtype Calculated 
Formula 

Peer feedback 
geven 

Pitch2Peer ja ja ja  

Peergrade ja ja ja  

FeedbackFruits 2.0: Peer 
review 

ja ja ja  

Blackboard Self & 
Peerassessment 

ja ja ja Nakijken van deze toetsvorm in BB is lastig, 
voorkeur voor andere tool 

 

* Ingeleverd werk kan in bulk gedownload worden, zonder feedback. Cijferrapportages kunnen wel worden gedownload 
** Het exporteren van testresultaten is mogelijk door een verzoek te sturen naar fbinnovatietools@uu.nl 
*** Automatisch checken van deze toetsvorm op plagiaat is alleen mogelijk bij inleveren in Blackboard 
**** Opname via MS Teams: In verband met privacy wordt dringend aangeraden video’s na opname te downloaden en te verwijderen van Stream. 
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