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NIEUW – toetsen gemaakt in ANS 
 

Vanaf maart 2022 worden alle papieren toetsen gemaakt in het speciale programma ANS.  

De toetsen zijn gepersonaliseerd door een soort QR-code onderaan de pagina, die gekoppeld wordt 

aan een studentnaam zodra er een studentnummer is ingevuld en aangekruist. Al deze toetsen zullen 

na afloop gescand worden en weer geüpload in ANS om beoordeeld te worden door de docenten. 

 

Studenten moeten daarbij op het volgende letten (en jullie/surveillanten dus ook): 

 Studenten schrijven het studentnummer zonder de “i” in de daarvoor bestemde hokjes rechts 
bovenaan de eerste pagina en kruisen de juiste cijfers eronder aan (zie voorbeeld hieronder). 

 
 Dit nummer wordt gelinkt aan de QR-code onderaan de pagina’s, om de toets aan de betreffende 

student te koppelen, nodig voor het nakijken. 

 
 Bij meerkeuzevragen moet het correcte antwoord aangekruist worden. Als de student een fout 

maakt, moet hij het ‘nieuwe’ antwoord aankruisen door het vakje voor dit antwoord volledig in te 
kleuren (dat wordt door ANS als gegeven antwoord herkend: zie voorbeeld hieronder). Een 
dergelijke correctiewijze geldt natuurlijk ook voor het studentnummer. 

 

 

 Studenten mogen NIET buiten de antwoordruimtes schrijven en NIET op de achterkant van de 
pagina’s; wordt nl. NIET gescand en dus niet beoordeeld. 
 

 Het antwoord moet in de antwoordruimte van de betreffende vraag geschreven worden. Mocht 
extra schrijfruimte nodig zijn, dan is er aan het einde van de toets nog extra schrijfruimte: dan 
moet de student in de antwoordruimte van de betreffende vraag aangeven waar het antwoord 
verder gaat, in welke antwoordruimte van de extra pagina’s! 

 
 Er mag NIET met potlood/rode pen/lichte pen geschreven worden; dit is met scannen straks te 

slecht leesbaar! Aleen zwarte of donkerblauw schrijvende pennen mogen gebruikt worden. 
 

In deze video wordt het nog eens uitgelegd: 

https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/6PFsT7P5eeEW6D4. 
Deze informatie + video is ook aan de studenten gestuurd. 

 

Voorafgaand aan de toets leggen de surveillanten op ieder tafeltje een vel ‘ANS-kladpapier’. Hierop 

wordt in het kort bovenstaande nog eens opgesomd. De rest van de pagina mag als kladpapier 

gebruikt worden. Echter wel pas ná het startsein van de toets! Als er al eerder op geschreven wordt, 

dient de surveillant dit kladpapier te vervangen door een nieuw (niet beschreven) exemplaar! 
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