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Inleiding 
 

Jouw school maakt voor het maken van een toets gebruik van de leeromgeving van 

Edufocus. In deze instructie lees je hoe je binnen enkele stappen aan de slag kunt. 

Zorg dat je ruim van tevoren deze instructie hebt doorgenomen en je eigen account hebt 

aangemaakt. Zo voorkom je verrassingen en verloren tijd op het moment dat de toets 

plaatsvindt. 

Succes! 
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1.  Maak je account in de leeromgeving van Edufocus 
 

Heb je nog geen account in de leeromgeving https://elo-edufocus.nl? 

Maak dan nu je eigen account aan. Gebruik hiervoor je e-mailadres van school. 

Het wachtwoord moet minstens 8 tekens bevatten, minstens 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 

cijfer en een niet-alfanumeriek teken (zoals een *, - of #). 

Na enkele minuten ontvang je een e-mail om je aangemaakte account te bevestigen. 

 

 

 

  

https://elo-edufocus.nl/


Toetsen met Edufocus - Studentinstructie 

Maak je toets met Edufocus - Studentinstructie r2 Pagina 5 van 7 

 

2.  Login en start je toets 
 

Na het bevestigen van je account kun je inloggen in de leeromgeving https://elo-edufocus.nl. 

Klik vervolgens op Cursussen en selecteer de juiste categorie Toetsen die voor jou van 

toepassing is. 

 

Een volgende keer kun je via het navigatiescherm direct naar de toetsen gaan waarvoor je 

bent aangemeld. 

Wil je een toets toevoegen van een andere lesmethode, dan ga je via de navigatie naar Site 

startpagina. Eenmaal op de Site startpagina kun je naar onderen scrollen en naar de juiste 

toets navigeren.  

 

Kies bij het selecteren niet voor de categorie Lesmethodes schooljaar 2020-2021 maar voor 

Toetsen edities 2020-2021. 

 

https://elo-edufocus.nl/
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De eerste keer dat je een toets maakt voor jouw lesmethode, meld je je aan met een 

aanmeldsleutel die je van je docent ontvangt. 

 

Nu kun je starten met de toets! 

 

Jouw opleiding bepaalt het moment (datum en tijd) waarbinnen je de toets kunt maken. 

Soms wordt bij een toets gevraagd naar een wachtwoord.  

Deze ontvang je dan ook van je docent. 

Na het beëindigen van je toets kun jij je toets inzien. 

Nadat je toets helemaal is afgesloten kun je altijd inloggen om je resultaat (cijfer) te 

bekijken.  
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3.  Bekijk je resultaten 
 

Nadat je bent ingelogd op de leeromgeving, kun jij je eigen resultaten bekijken. 

Hiervoor ga je naar de betreffende toetscategorie (en toets), waarna je de cijfers kunt 

bekijken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Succes! 


