
Wegwijs in de online leeromgeving 

van het vernieuwde Taalblokken



Manieren van lesgeven en niveaus



De methode bestaat uit de volgende onderdelen die je naar eigen inzicht en 

werkwijze kunt inzetten:

1. Bouwstenen

Het generieke deel van Taalblokken is gecentreerd rondom bouwstenen. Een 

bouwsteen is een theoretisch onderwerp dat over alle taalvaardigheden heen 

relevant is. Voorbeelden van bouwstenen zijn bijvoorbeeld ‘tekstsoorten’ of 

‘samenhang’. Elke bouwsteen is georganiseerd rondom een relevant en 

aansprekend thema en heeft een vaste opbouw in acht paragrafen.

2. Leerlijn Grammatica en Spelling

In de methode is een aparte leerlijn Grammatica & spelling opgenomen. Een 

instaptoets genereert een automatische leerroute in deze leerlijn. Studenten 

kunnen per onderdeel een Test Jezelf maken om te checken of zij de 

aangeboden lesstof goed beheersen. 

3. Beroepsgericht materiaal

Het beroepsgerichte materiaal motiveert studenten om alle vaardigheden te 

gebruiken op de werkvloer. Het materiaal is aan te passen naar de eigen 

doelgroep en opleiding voor een optimale voorbereiding op het beroep. 

Vanuit een casus en taalsituatie wordt er gewerkt naar verschillende 

taalproducten. 

4. Examentraining

De leerroute Examentraining is gericht op het aanleren van strategieën en 

bereidt studenten voor op zowel het Centraal Examen (CE) voor de 

receptieve vaardigheden als de Instellingsexamens (IE) voor de productieve 

vaardigheden. 



Niveaus 

Je vindt onder leerniveau het kopje: 'Taalblokken Engels/Nederlands' waarin je het lesmateriaal van alle leerniveaus vindt. 



Functionaliteiten Dashboard



Dashboard

Als je op een klas klikt zie je het overzicht van deze klas. 



Legenda 

Hier vind je uitleg bij de verschillende symbolen die inzicht geven in de voortgang van je studenten. 



Filtermogelijkheid

Het dashboard bestaat op 3 niveaus: per leerlijn, per hoofdstuk (bouwsteen) en per paragraaf. Je kunt filteren door een keuze te maken in de drop 

down menu’s.



Hoofdstuk dashboard

In dit overzicht krijg je een beeld van waar de student mee bezig is geweest, in welke lessen er is gewerkt en hoe goed dit is gegaan. De 

palmboompjes laten zien voor welke lessen een student een vrijstelling heeft gekregen n.a.v. de instaptoets. Deze lessen zijn optioneel voor de 

student.



Vrijstellingen handmatig beheren

Wanneer je op de 3 puntjes naast het vraagteken klikt en kiest voor Vrijstellingen wijzigen, kun je handmatig de vrijstellingen beheren per student. 



Paragraaf dashboard

Hier zie je de resultaten van een specifieke paragraaf. Dit is een real-time dashboard wat zich automatisch vult als studenten aan het werk zijn.



Inzicht in voortgang individuele studenten

Op paragraafniveau kun je inzicht krijgen in de voortgang van een student door op de desbetreffende student te klikken. Hier krijg je inzicht in de 

gemaakte opdrachten, tijd die daaraan besteed is en een verdeling van de behaalde scores. 



Inzicht in voortgang individuele opdrachten voor de hele klas

Op paragraafniveau kun je inzicht krijgen in hoe jouw klas een bepaalde opdracht heeft gemaakt. Je kan dit oproepen door op het nummer van de 

opdracht te klikken. Hier krijg je de verdeling van de behaalde scores te zien. Door op een taartpunt in de grafiek te klikken kun je filteren op scores. 

Zo kun je direct zien welke studenten een opdracht (on)voldoende hebben gemaakt. 



Inzicht in opdracht  

Wanneer je op een score van een opdracht klikt kom je bij de desbetreffende opdracht uit en kun je per student zien welke antwoorden zijn gegeven.  



Feedback geven per opdracht

Per opdracht kun jij als docent persoonlijke feedback geven. Deze functie vind je terug bij elke vraag.



Resetten van 1 of meerdere opdrachten 

Wanneer je op de 3 puntjes naast het vraagteken klikt en kiest voor opdrachten bewerken, kun je één of meerdere opdrachten in een paragraaf 

resetten voor één of meerdere studenten.  



Toetsresultaten

Bij dashboards vind je ook toetsresultaten. Je kunt hier alle toetsen zien die horen bij een leerlijn of hoofdstuk met de bijbehorende resultaten. Mocht 

een student meerdere resultaten hebben dan wordt het hoogste resultaat getoond. Het totaaloverzicht aan toetsresultaten vind je bij Toetsen. 



Functionaliteiten Mijn toetsen



Mijn toetsen 

Hier ga je naar je online (digitaal) toetsen. 



Nieuwe toets toevoegen

Je kunt hier toetsen toevoegen die op dat niveau beschikbaar zijn. Je ziet hier wat voor type toets het is, de lengte van een toets en de bijbehorende 

module. Door op het oogje te klikken kun je de toets bekijken en met het plusje voeg je de toets toe.



Toetsmomenten

Je hebt hier de mogelijkheid om direct de toets te starten voor de hele klas. Deze komt vervolgens bij Open Toetsen te staan. Je kunt er ook voor 

kiezen om je toets in te plannen op een gekozen datum en tijdstip door op +Toetsmomenten te klikken. 



Vervolgens krijg je het volgende overzicht: 

Door op +Toetsmoment te klikken kun je verschillende momenten aanmaken en hier specifieke studenten aan toe kennen. Je kunt hier ook de naam 

van het toetsmoment aanpassen en de tijdsduur van de toets verlengen. 

! Zorg dat je op het einde van de voorbereiding het checkboxje aanvinkt zodat je je toets kunt inplannen. 



Je hebt 4 tabbladen bij mijn Toetsen:

Toetsresultaten – Alle toetsresultaten per student en toets.

Toetsplanning - Alle toetsen met een startdatum in de toekomst.

Open toetsen - Alle toetsen die op dit moment open staan voor studenten om te maken.

Voltooide toetsen - Alle toetsen die zijn ingeleverd. Hier kan je de toetsresultaten bekijken en publiceren voor je studenten. 



Filtermogelijkheid

Bij toetsresultaten en voltooide toetsen vind je sorteer- en filtemogelijkheden waardoor je de toetsresultaten snel kunt sorteren en filteren. 



Open Toetsen 

Hier kun je zien welke toetsen er beschikbaar zijn voor de studenten. Wanneer je studenten met een toets aan de slag gaan, kun je hier terug zien 

hoeveel studenten er mee bezig zijn. Ook zie je hier terug hoeveel studenten de toets nog moeten inleveren. 



Voltooide toetsen 

Hier zie je hoeveel studenten de toets hebben ingeleverd. 



Door op het pijltje te klikken achter een voltooide toets krijg je een overzicht van de resultaten van de studenten die de toets hebben ingeleverd. Door 

op het oogje te klikken achter een studentnaam krijg je de individuele details over de gemaakte toets te zien. 



Door op het oogje te klikken achter een voltooide toets kun je de voorlopige resultaten van je klas bekijken.  



Publiceren resultaten 

Je kunt de resultaten per student of voor de hele klas publiceren, de keuze is aan jou. Daarnaast kun je zelf bepalen welke informatie je wilt 

publiceren voor de gehele toets. Deze worden dan zichtbaar voor alle studenten. Je kunt meerdere opties aanvinken.



Nakijken open vragen 



Mijn toetsen 

Ga je naar online (digitaal) toetsen en klik op Voltooide toetsen.



Het paarse label met ‘Te beoordelen’ naast de toets geeft aan dat er nog open vragen zijn die je moet beoordelen. Wanneer je op het uitklap pijltje 

drukt zie je welke student / toets dit is. 



Klik voor het beoordelen van de toets op het oogje naast het pijltje. NIET op het oogje naast de student.



Klik rechtsboven op score en beoordelingen. Wanneer hier een rood bolletje staat weet je dat er een actie voor je is weggelegd. 



In dit overzicht zie je alle scores van de toets. Wanneer een hokje wit is, moet er nog een punt worden toebedeeld. Dit doe je door op Open voor 

beoordeling te klikken. Blauw is niet ingevuld of al beoordeeld. 



Klik op Bekijk de open vragen.



Hier zie je alle open antwoorden van studenten per vraag. 

• Bovenin zie je welke vragen nog beoordeeld moeten worden. Dit is aangegeven met een rood bolletje.

• De studenten die te beoordelen zijn, staan bovenaan. Onderaan staan mogelijk nog studenten die nog niks hebben ingeleverd. 

• Je kunt een score geven door de score aan te passen in het vakje rechts naast het antwoord. Wanneer je een score hebt gegeven wordt de student onderaan de lijst 

geplaatst.

• Zorg dat je, wanneer je een vraag een score van 0 wil geven, daar ook 0 intypt. Anders blijft deze vraag open ter beoordeling. 

• Wanneer er bovenin bij het vraagnummer een rood bolletje blijft staan heb je nog niet alle ingevulde vragen beoordeeld. Het kan zijn dat een niet ingevulde vraag wel ter 

beoordeling is ingeleverd. Vul daarom hier voor de zekerheid dan 0 in.

• Wanneer je alle rode bolletjes hebt weggewerkt kun je rechtsboven op het kruisje klikken. 



Heb je alle vragen beoordeeld? Ga dan terug naar het toetsoverzicht en klik op het icoontje Vernieuwen. Vervolgens kun je de toets publiceren.  



De toets is gepubliceerd. 



Vragen? Kijk in de kennisbank van de 

online leeromgeving of stel je vragen 

in de chat. Veel plezier en succes met 

deze vernieuwde methode!




