
 

Toetsinstellingen De Zaken van Zwijsen 

Beste leerkracht en/of beheerder, 
 
Wil je thuis toetsen afnemen bij jouw leerlingen? Dat is mogelijk. De online toetsen van De Zaken van 
Zwijsen zijn vanaf nu opengezet voor thuisgebruik. Je maakt als leerkracht zelf de keuze of je de 
toetsen thuis openzet voor je leerlingen. Controleer daarom in de leerkrachtmodule welke toetsen 
op dit moment voor je leerlingen zijn ingesteld en pas deze naar wens aan.  
 
Toetsen wel beschikbaar voor thuisgebruik  
Ga naar de Zwijsen leerkrachtmodule in Basispoort. Ga naar instellingen aanpassen in het blauwe 

menu. Hier kun je – onder het blauwe kopje Instellingen - per leerling aangeven welke toets hij/zij thuis 

kan maken. Wanneer een toets is ingesteld, kan de leerling de toets thuis maken. 

 

Druk op opslaan om je instellingen te bevestigen. Je kunt je instellingen altijd opnieuw wijzigen.  

 

De behaalde resultaten op de toetsen worden direct na het afronden naar ParnasSys, Dotcomschool 

en Momento verzonden indien de koppeling hiervan aan staat. 

 

  
 

 

 



 

Toetsen niet beschikbaar voor thuisgebruik  
Wil je dat leerlingen de toetsen in Basispoort helemaal niet zien? Ontkoppel dan de leerlingen van de 

toetsapplicaties. Dit kun je per leerling instellen in Programmabeheer.  

 

Ga in de Leerkrachtmodule rechtsboven naar Programmabeheer. Klik daarna links in het menu op 

Koppelingen onder Leerlingen. Hier kun je de applicatie ontkoppelen door de vinkjes achter de 

leerlingen uit te zetten en vervolgens op Opslaan te klikken. Hierna zien leerlingen de toetsen niet 

meer in Basispoort. 

 

 
 

Stel je wensen in  
We adviseren je om de gewenste instellingen voor je groep in te stellen. Zo weet je zeker dat je 

leerlingen op de gewenste manier toetsen kunnen oefenen. Als je geen instellingen instelt, loop je 

het risico dat leerlingen thuis ongewenst bij de toetsen kunnen.  

We hopen jou als leerkracht hiermee te ondersteunen. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact 

opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via klantenservice@zwijsen.nl of bel 013 – 

583 88 88.  
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