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Let op: 
Gebruik Internet Explorer! 

 
Ellips werkt alleen met Internet 
Explorer. 

 
Elke andere browser slaat je 
antwoorden niet op! 
 

 
Wat is Ellips? 

Ellips is een oefenprogramma voor het 
taalvaardigheidonderwijs.  

 

Inloggen in Ellips 

1. Open Internet Explorer (Ellips werkt niet 
in andere browsers). 

2. Ga naar de Ellips homepage: 
http://www.ellipsconsortium.nl/ellips/ 

3. Selecteer achter Instelling Universiteit 
Leiden 

4. Type je gebruikersnaam en wachtwoord 
in en klik OK.  
 

Wachtwoord vergeten? 
Je kunt je wachtwoord laten wijzigen bij de 
Ellips Helpdesk: 
http://www.hum.leidenuniv.nl/ellipsvragen 

 

Cursussen  
Na het inloggen verschijnt er een lijst van 
cursussen op de rechter pagina. Selecteer de 
cursus waar je gebruik van wilt maken. 

  

Cursus ontbreekt? 
Staat je cursus niet vermeld in de lijst?  
Neem dan contact op met de Ellips Helpdesk: 

http://www.hum.leidenuniv.nl/ellipsvragen  

 

Toetsen 
Na het selecteren van een cursus verschijnt 
op de linker pagina het menu met toetsen en 
of leerstof. 

 
 

Voor het openen van een toets, klik je op een 
link in het menu en vervolgens op de link in 
de rechter pagina. De toets wordt geopend in 
een nieuw venster.   

 

 

 

In de rechterbovenhoek is een pull-down 
menu waarin staat aangegeven bij welke 
vraag je bent en hoeveel vragen deze toets 
bevat. Via dit menu of de pijltjes aan beide 
zijden van het menu kun je alle vragen 
bekijken.  

 

Vragen beantwoorden 

Ellips kent een viertal verschillende 
vraagvormen: gatentekst, pick&click en twee 
multiple choice  opties.  

 

Klik na het invullen van een vraag 
altijd op de Kijk na knop. 

 

Doe je dit niet dan wordt jouw 

antwoord niet opgeslagen! 
 

 

 



 

Gatentekst  
Dit is een vraag waarbij je het juiste 
antwoord moet invullen in het gat. 

 

 

 

1. Klik op het “gat” in de vraag 

2. Type vervolgens het antwoord in het 
antwoordveld 

3. Klik op Vul in 
Het antwoord wordt nu getoond in de 
vraag. 

4. Klik op Kijk na  

 

Pick & Click 
Bij een pick&click vraag wordt een aantal 
mogelijke antwoordopties gegeven waaruit jij 
het goede antwoord bij het goede gat moet 
kiezen.  

 

1. Klik het juiste antwoord aan en selecteer 
vervolgens het gat in de vraag  

2. Klik op Kijk na 

 

Multiple choice 1 

Een multiple choice vraag is een vraag 
waarbij maar één antwoordmogelijkheid 
correct is.  

1. Klik het juiste antwoord 

2. Klik op Kijk na 

 

Multiple choice 2 

Dit is een multiple choice vraag waarbij 
meerdere antwoorden juist zijn. 

1. Zet een vinkje voor de juiste antwoorden 

2. Klik op Kijk na 

 

 

 

Feedback 

In sommige gevallen heeft de maker van de 
vragen feedback toegevoegd om uitleg of 
advies te geven. In dat geval verschijnt er na 
het verifiëren een feedback knop onderin het 
scherm. 
 

 

 

Beëindigen of onderbreken toets 

Indien je de toets hebt afgerond of om 
andere reden wilt onderbreken dan kan dit 
via de knop met de rode hand. 
  

 

 

Resultaten 

Na het maken van toetsen is het mogelijk om 
je resultaten te bekijken via de knop folder 
bovenin in het midden van uw scherm. 
  

 

Vervolgens verschijnt er een lijst van de 
toetsen die u heeft gemaakt in de 
linkerkolom. Door op de link te klikken 
verschijnt het resultaat.  

 

 

 
De cesuur (benodigde percentage om een 
toets met een voldoende af te sluiten) kan 
verschillen per toets.  

 

Help 

Voor vragen over de werking van Ellips kun 
je terecht bij de Ellips Helpdesk: 

http://www.hum.leidenuniv.nl/ellipsvragen 
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