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Inloggen

Log in met de verstrekte inloggegevens op de voor u aangemaakte site.

Na het inloggen ziet u het volgende scherm met rechts bovenin uw scherm, van links naar rechts, de
volgende menu’s: ‘Opleidingen en Toetsmatrijzen’, ‘Examenkandidaten’, ‘Planning’,
‘Activiteitenoverzicht’, ‘Resultaten’ en ‘Beheer’.
Standaard wordt het menu ‘Opleidingen en toetsmatrijzen geopend.

Let op: via ‘Wachtwoord vergeten?’
kan een link opgevraagd worden om
nieuwe inloggegevens te ontvangen.
Deze link wordt gemaild naar het
e-mailadres in het profiel.

Let op: Afhankelijk van de instellingen kunnen de
benamingen van de menu’s verschillen/ zijn niet alle
menu-opties in beeld.
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Bekijken en wijzigen van uw profiel

Nadat u bent ingelogd is het mogelijk om uw eigen gegevens te bekijken en aan te passen. Hiervoor
wijst u met de muis het pasfoto icoontje rechts bovenin het beeld aan.

Klik op ‘Bekijk uw profiel’. Hierna ziet u het volgende scherm:

Klik op ‘Bewerk uw profiel’ om de gegevens aan te passen.

Let op: Om wijzigingen aan uw profiel op te
slaan, dient u altijd uw wachtwoord in te
voeren.
Indien u een nieuw wachtwoord heeft
ingevoerd, dan moet u onderaan het scherm
uw oude wachtwoord invullen om de
aanpassing te bevestigen.
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Korte toelichting per menu

Opleidingen en toetsmatrijzen
Hier vindt u een overzicht van alle aan deze afspeelomgeving gekoppelde opleidingen en
bijbehorende toetsmatrijzen (examens). U vindt hier meer informatie over de matrijs en u kunt de
matrijs testen. De opleidingen en toetsmatrijzen zijn voor u klaargezet door ESS. Staat uw opleiding
er niet tussen, neem dan contact op met uw contactpersoon van ESS.

Examenkandidaten
Hier vindt u een overzicht van alle examenkandidaten en examenkandidaatgroepen.

Planning
Via dit menu vindt u een overzicht van de geplande examenmomenten, inschrijvingen en
inzagemomenten. U kunt hier nieuwe examenmomenten en/of inzagemomenten inplannen. Bij het
inplannen van een nieuw examenmoment, voegt u examenkandidaten, toezichthouders en
eventueel een correctieronde toe. Bij het inplannen van een inzagemoment voegt u tevens
examenkandidaten en toezichthouders toe.

Activiteitenoverzicht
Via dit menu vindt u een overzicht van alle op dat moment bezig zijnde activiteiten. U kunt hier snel
voor alle examendeelnemers die actief zijn, een actie uitvoeren. De acties die u kunt uitvoeren zijn:
het verlenen van extra tijd aan alle of een selectie van deelnemers, het geven van toestemming aan
examendeelnemers die willen starten of hernieuwd door willen gaan met hun examen. Tevens kunt u
die toestemming hier intrekken en in één keer examenafnames stoppen.

Resultaten
Hier vindt u alle resultaten van examenmomenten die zijn afgenomen of van toetsmatrijzen. U krijgt
een overzicht waarin bijvoorbeeld te zien is hoeveel vragen juist, onjuist of niet beantwoord zijn en
hoelang de examenkandidaten over de vragen hebben gedaan.
Tevens kunt u hier examens nakijken per vraag of per kandidaat.

Beheer
Hier voegt de beheerder examenkandidaten, toetscoördinatoren, begeleiders, toezichthouders en
correctoren toe aan de afname-omgeving. Als de beheerder dit heeft gedaan, kan de beheerder of
een begeleider de examenkandidaten en begeleiders toevoegen aan de betreffende
examenmomenten/ inzagemomenten in het menu ‘Planning’.
Hierna kunnen de examenkandidaten het betreffende examen maken/ het betreffende examen
inzien.
In ‘Beheer’ kan de beheerder daarnaast verschillende instellingen beheren zoals het toevoegen van
locaties waar examens afgenomen kunnen worden en het toevoegen van nieuwe
gebruikerseigenschappen.
Wij raden aan om het aantal beheerders binnen een school beperkt te houden (bij voorkeur één
beheerder).
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Opleidingen en Toetsmatrijzen

1. Hier vindt u alle aan deze afspeelomgeving gekoppelde opleidingen.
2. Hier staan de toetsmatrijzen die horen bij de geselecteerde opleiding.
3. Door op dit icoon te klikken opent een nieuw scherm. Hierin kunt u informatie bekijken over

de matrijs zoals de duur, de cesuur, het aantal vragen etc. Tevens kunt u in dit scherm links
onderin op ‘Voorbeeld van deze toetsmatrijs’ klikken. U krijgt dan het examen met de vragen
te zien.

3.2.1.
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Examenkandidaten

1. Indien er gebruik wordt gemaakt van groepen, worden deze hier getoond met daarbij
aangegeven hoeveel examenkandidaten er in de groep zitten.

2. Hier ziet u een overzicht van de examenkandidaten.
3. Via dit icoon krijgt u te zien aan welke toetsmatrijzen de kandidaat is gekoppeld.
4. Via dit icoon kunt u de profielgegevens van de kandidaat wijzigen.
5. Via dit icoon kunt u inloggen als deze kandidaat.
6. Door op dit icoon te klikken, kunt u de kandidaat deactiveren (meer informatie hierover leest

u in het hoofdstuk Beheer).

Via dit icoon komt u in een nieuw scherm waarin (afhankelijk van de status van de kandidaat) de
volgende opties beschikbaar zijn:

7. In het logboek wordt alle informatie rondom de inschrijving weergegeven.
8. Hier vindt u meer informatie betreffende de toetsmatrijs, zoals de duur, het aantal vragen en

de cesuur. Indien er nog meer examenkandidaten zijn ingeschreven op dit examen, worden
deze ook in dit overzicht getoond.

9. De optie ‘Bekijk antwoorden’ wordt zichtbaar wanneer het examen is afgenomen.

10. Deze opties zijn niet relevant en dient u niet te gebruiken.

5.

4.
3.

1.

2.

7. 8.
5.

9.

6.

10.
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Planning

Via het menu ‘Planning’ kunt u examenmomenten en/of inzagemomenten inplannen. In de kalender
heeft u een overzicht van de geplande examenmomenten, inschrijvingen en inzagemomenten.

Onder de kalender staan vier tabbladen. Via deze tabbladen kunnen diverse instellingen worden
beheerd.

1. Het tabblad ‘Examenmomenten’ geeft alle ingeplande examenmomenten weer. Via de
knoppen rechts kunt u zien welke examenkandidaten en toezichthouder aan het
examenmoment zijn gekoppeld.

2. In het tabblad ‘Gearchiveerde examenmomenten’ ziet u de examenmomenten die zijn
gearchiveerd.

3. Het tabblad ‘Papierenexamenresultaten’ is niet relevant voor deze handleiding.
4. In het tabblad ‘Inzagemomenten’ vindt u alle ingeplande inzagemomenten.

1. 2. 3. 4.
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Aanmaken nieuw examenmoment

1. Voor het aanmaken van een nieuw examenmoment, klikt u op de knop ‘Maak een nieuw
examenmoment aan’.

2. Selecteer de opleiding waaronder de toetsmatrijs valt. Selecteer vervolgens welke
toetsmatrijs u wilt inplannen.

1.

2.
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3. Kies vervolgens of u de start van het examenmoment in wilt plannen op een vast tijdstip,
binnen een periode of als gezamenlijke start.
Wanneer u kiest voor een vast tijdstip, dan kunnen de examenkandidaten vanaf het
ingestelde tijdstip het examen starten. Gedurende de duur van het examen kan er gestart
worden.
Kiest u voor een periode, dan is dat de tijd waarbinnen de examenkandidaten kunnen starten
met het examen.
Indien u kiest voor de derde optie ‘gezamenlijke start’, kunnen alle examenkandidaten
tegelijk met het examen starten. U vindt meer informatie over de gezamenlijke start in de
handleiding voor de toezichthouder en in de handleiding voor de kandidaat. Wij raden u aan
om voor ‘gezamenlijke start’ te kiezen.

4. Geef bij ‘te starten vanaf’ de datum en het tijdstip aan vanaf wanneer de examenkandidaten
het examen kunnen starten. Indien u bij het type examenmoment kiest voor ‘periode’ of
‘gezamenlijke start’, geeft u tevens aan tot wanneer examenkandidaten het examen kunnen
starten.

Als u heeft gekozen voor ‘periode’ kunnen examenkandidaten tussen deze twee tijdstippen
het examen starten, de instructies lezen en toestemming vragen. Zodra de toezichthouder
toestemming heeft gegeven kan de kandidaat starten met de vragen van het examen. Als u
heeft gekozen voor ‘gezamenlijke start’, kunnen de examenkandidaten tussen deze twee
tijdstippen het examen starten en toestemming vragen. Zodra de toezichthouder
toestemming heeft gegeven, komt de kandidaat in een ‘wachtruimte’. Hij ziet de vragen van
het examen nog niet maar hij kan wel de instructies van het examen lezen. Onderin het
scherm ziet de kandidaat een klok waarin wordt afgeteld totdat hij kan beginnen met de
vragen van het examen. Als de toezichthouder alle examenkandidaten toestemming heeft
gegeven kan de toezichthouder via één knop alle examenkandidaten tegelijk laten beginnen
met de vragen van het examen.

5. Hier kunt u aangeven of de resterende tijdsduur wordt berekend vanaf de start van het
examenmoment of vanaf de start van het individuele examen. Op de onderstaande
afbeelding ziet u dat de toetsmatrijs in dit voorbeeld een ingestelde tijdsduur heeft van 1
uur. Stel dat de start van dit examen staat gepland van 15:00 uur tot 15:30 (type
examenmoment ‘periode’). Een kandidaat begint om 15:15 met het examen. Als u heeft
aangegeven dat de resterende tijdsduur wordt berekend vanaf de start van het
examenmoment, heeft hij nog 45 minuten om het examen te maken. Als u heeft aangegeven
dat de resterende tijdsduur wordt berekend vanaf de start van het individuele examen, dan
heeft de kandidaat nog 60 minuten om het examen te maken.

3.

4.

5.
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6. Geef aan wanneer u wilt dat het examen zichtbaar is voor de examenkandidaten.
7. Hier kunt u aangeven of examenkandidaten vroegtijdig toegang mogen krijgen om het

examen op te starten, de instructies te lezen en toestemming te vragen aan de
toezichthouder. De kandidaat kan bij deze vroegtijdige toegang nog niet de vragen van het
examen zien. Wij raden u aan om deze optie op ‘ja’ te laten staan bij de gezamenlijke start.
Klik hierna op ‘Opslaan en volgende’.

8. Bij de beschikbaarheid van de inschrijving, dient u de instelling te laten staan op ‘Behoud
deze instellingen’. Deze instellingen zorgen ervoor dat dat een begeleider (bijvoorbeeld een
toezichthouder) toestemming kan geven of intrekken wanneer de kandidaat het examen
start of hervat. De kandidaat kan dan alleen het examen starten/ hervatten als de
begeleider/ toezichthouder toestemming geeft om het examen te starten/ hervatten.
Als u deze instellingen aanpast, zou een kandidaat zich ziek kunnen melden op de dag van
het examen en thuis het examen kunnen maken en bijvoorbeeld foto’s kunnen maken van de
vragen. Het is dus erg belangrijk dat u deze instelling laat staat op ‘Behoud deze instellingen’.

Een proefexamen dient op dezelfde manier als een examen af te worden genomen. Ook bij
een proefexamen moeten kandidaten dus toestemming vragen voor het starten of hervatten
en kan de begeleider toestemming geven of weer intrekken. Bij een proefexamen moet deze
instelling dus ook staan op ‘Behoud deze instellingen’.

6.

7.

8.

8.
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9. Hier kunt u aangeven welke begeleiders notificaties met betrekking tot deze inschrijvingen
ontvangen.

10. Bij de instellingen ‘Zichtbaarheid van resultaten voor de kandidaat’ kunt u aanpassen wat er
aan de kandidaat na de examenafname getoond mag worden (indien u daarvoor gemachtigd
bent).

11. Hier kunt u een keuze maken wanneer het (definitieve of voorlopige) resultaat gepubliceerd
mag worden (indien u daarvoor gemachtigd bent).

Klik hierna op ‘Opslaan en sluiten’.
9.

10.

11.



Digitale theorie-examens ESS | Handleiding voor de scholen 13

Correctieronde

Wanneer in een examen open vragen aanwezig zijn, krijgt u de mogelijkheid om één of meerdere
correctierondes toe te voegen aan dit examenmoment. U kunt dan aangeven wie de antwoorden van
de examenkandidaten na mogen kijken.

1. Klik op ‘Voeg correctieronde toe’.

Vervolgens kunt u de correctieronde-instellingen kiezen.
2. Een anonieme correctieronde houdt in dat de namen van de examenkandidaten tijdens het

nakijken niet worden getoond.
3. Stelt u de optie ‘Toon scores en terugkoppeling van voorgaande correctierondes’ in op ‘Nee’

dan zal de tweede begeleider/corrector de score van de eerste begeleider/corrector niet te
zien krijgen. Dit kan nuttig zijn wanneer het gewenst is dat beide begeleiders onafhankelijk
van elkaar tot een beoordeling komen. Dit heeft geen invloed op wat de kandidaat
uiteindelijk te zien krijgt.

4. Stelt u de optie ‘Na het nakijken mag deze score en de terugkoppeling worden aangepast’ in
op ‘Ja’ dan mag een hoofdcorrector en/of beheerder de score en terugkoppeling aanpassen.

5. Mag het resultaat bepaald worden op basis van deze correctieronde, stel dan de optie ‘Het
resultaat en het cijfer zullen op basis van deze correctieronde worden aangepast’ in op ‘Ja’.
Bij ‘Nee’ zal er nog geen cijfer berekend worden en zal de status van het examen blijven
staan op ‘nog na te kijken’.

1.

2.

4.
5.

3.
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6. Bij de nakijkverdeling geeft u aan hoe het nakijkwerk verdeeld moet worden onder de
begeleiders/correctoren.
Wanneer u de optie ‘Nakijken kan door elke gekoppelde begeleider worden gedaan’ aanklikt,
kan een gekoppelde begeleider/corrector elke kandidaat nakijken die het examen binnen dit
examenmoment heeft gemaakt.

Wanneer u de optie ‘Nakijkwerk moet worden verdeeld tussen de volgende begeleiders’
aanklikt, kunnen bepaalde begeleiders/ correctoren worden geselecteerd. Het aantal na te
kijken examens wordt onder het aantal geselecteerde begeleiders/correctoren evenredig
verdeeld.

Wanneer u de optie ‘geef voor elke toetsmatrijsregel aan hoe het nakijkwerk moet worden
verdeeld’ selecteert, heeft u de keuze om per toetsmatrijsregel de vragen na te laten kijken
door elke gekoppelde begeleider of door specifieke begeleiders.

De geselecteerde begeleiders worden automatisch verdeeld op basis van de hoeveelheid
werk die al aan hen is toegewezen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de
toetsmatrijsregels maar wordt er gekeken naar het totale nog openstaande werk in dat
examenmoment / voor die toetsmatrijs. Het kan dus zijn dat als er een tweede
correctieronde wordt toegevoegd en een begeleider heeft van de eerste ronde niet veel
nagekeken (er staat dus nog veel werk open), dat deze begeleider in de tweede ronde minder
werk toegewezen krijgt.

7. Indien u bij ‘De begeleiders gekoppeld aan de volgende examenkandidaatgroepen’ één groep
selecteert, is het niet persé nodig om ook de instelling ‘Er moet een verbinding bestaan
tussen de corrector en de kandidaat’ op ‘Ja’ te zetten, omdat de begeleider via de
examenkandidaatgroep al gekoppeld is aan de kandidaat.
Indien u meerdere examenkandidaatgroepen selecteert, is deze instelling wel van belang.

Let op: Begeleiders/correctoren
dienen altijd aan de opleiding
te zijn gekoppeld om na te
kunnen kijken.

Let op: Wordt de optie ‘er moet een
verbinding …’ op ‘Ja’ gezet, dan moet
er ook daadwerkelijk een koppeling
zijn met de kandidaat, anders kan de
begeleider/corrector het examen
niet nakijken.

6.

7.
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Voorbeeld:
Bij ‘De begeleiders gekoppeld aan de volgende examenkandidaatgroepen’ selecteert u drie groepen:
Examenkandidaatgroep A: gekoppelde begeleiders/correctoren: Correctoren A1 en A2
Examenkandidaatgroep B: gekoppelde begeleiders/correctoren: Correctoren B1 en B2
Examenkandidaatgroep C: gekoppelde begeleiders/correctoren: Correctoren C1 en C2

Instelling ‘Er moet een verbinding bestaan tussen de corrector en de kandidaat’ wordt op ‘Ja’ gezet.
Correctoren A1 en A2 kunnen alleen de examens van de examenkandidaten uit
examenkandidaatgroep A nakijken.
Correctoren B1 en B2 kunnen alleen de examens van de examenkandidaten uit
examenkandidaatgroep B nakijken en correctoren C1 en C2 alleen de examens van de
examenkandidaten uit examenkandidaatgroep C.

Instelling ‘Er moet een verbinding bestaan tussen de corrector en de kandidaat’ wordt op ‘Nee’
gezet.
Correctoren A1 en A2 kunnen de examens van de examenkandidaten uit examenkandidaatgroep A, B
en C nakijken.
Ditzelfde geldt voor de correctoren B1, B2, C1 en C2.

Vervolgens kunt u aangeven welke begeleiders notificaties met betrekking tot deze inschrijvingen
ontvangen (zie nummer 9 van Aanmaken nieuw examenmoment.
Hierna klikt u op opslaan om terug te keren naar het overzicht van de planning (de kalender).
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Examenkandidaten en toezichthouders toevoegen

Nadat u de instellingen heeft opgeslagen, keert u terug in het overzicht van de planning en kunt u de
examenkandidaten toevoegen aan het examenmoment.

Hier vindt u diverse iconen:
- ‘Bewerk dit examenmoment’: hier kunt u het tijdstip etc. aanpassen.
- ‘Bewerk de inschrijvingsinstellingen’: hier kunt u de instellingen van de accordering,

correctieronde etc. aanpassen.
- ‘Beheer de examenkandidatenlijst van dit examenmoment’: via dit icoon kunt u

examenkandidaten toevoegen aan het examenmoment.
- ‘Beheer de toezichthouders van dit examenmoment’: via dit icoon kunt u toezichthouders

toevoegen aan het examenmoment.
- ‘Toon resultaten van dit examenmoment’: dit icoon wordt pas getoond wanneer er

resultaten beschikbaar zijn.
- ‘Archiveer dit examenmoment’: het examenmoment kan met deze optie worden

gearchiveerd en zal dan niet meer in dit actuele overzicht zichtbaar zijn.

Nadat u op ‘Beheer de examenkandidatenlijst van dit examenmoment’ klikt, komt u in het scherm
waar de examenkandidaten worden getoond die al gekoppeld zijn aan dit examenmoment. In dit
voorbeeld zijn er nog geen examenkandidaten gekoppeld aan dit examenmoment.

Via ‘Voeg examenkandidaten toe’, komt u in het scherm waar u de examenkandidaten op diverse
manieren kunt zoeken.

Tip: De kandidaten die al
gekoppeld zijn aan het
examenmoment zullen niet
worden getoond als u zoekt
naar andere kandidaten die u
wilt koppelen via ‘Voeg
kandidaten toe’.
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Als u de desbetreffende examenkandidaten heeft gevonden kunt u deze
selecteren en klikken op ‘Doorgaan’.

Vervolgens komt u in het scherm waar u een locatie kunt toewijzen aan de examenkandidaten. Deze
locaties moeten eerst zijn ingevoerd door de beheerder via ‘Beheer’ ‘Locaties’.
Klik daarna op ‘Voeg examenkandidaten toe’.

U krijgt een bevestiging dat de examenkandidaten succesvol zijn ingeschreven op het
examenmoment en u kunt weer terugkeren naar het overzicht van alle toegevoegde
examenkandidaten. In dit overzicht kunt u examenkandidaten uit het examenmoment verwijderen,
extra tijd geven (bijvoorbeeld bij een kandidaat met dyslexie) of koppelen aan een andere locatie.
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Vervolgens dient u toezichthouders aan het examenmoment te koppelen. Toezichthouders geven
examenkandidaten toestemming om het examen te starten.

Om toezichthouders te koppelen, klikt u op ‘Beheer de toezichthouders voor dit examenmoment’.
Het koppelen van toezichthouders gaat op een soortgelijke manier als het koppelen van
examenkandidaten.

Inplannen nieuw inzagemoment

1. Het plannen van inzagemomenten gaat op soortgelijke wijze als het inplannen van een
examenmoment. Om een inzagemoment in te plannen klikt u op ‘Plan een nieuw
inzagemoment’.

1.
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2. Hier dient u te kiezen voor een examenmoment.
Daarna kan er gekozen worden om alle examenkandidaten van het examenmoment toe te
voegen aan het inzagemoment.

3. Vul hier de datum en het tijdstip in, alsmede wanneer de inzage mag worden gestart en
hoelang de inzage na het starten mag duren.

4. Indien de instelling ‘Inzage mag alleen vanaf een geselecteerd locatie’ op ‘Ja’ wordt gezet, zal
er een lijst met beschikbare locaties worden getoond.
Bij ‘de inzage moet worden goedgekeurd door een begeleider’ is het belangrijk dat de ‘ja’
aangevinkt staat. De kandidaat kan dan alleen zijn inzage starten als de begeleider
(toezichtbouder) akkoord geeft om de inzage te starten. Als u deze instellingen op ‘Nee’ zou
zetten, zou een kandidaat zich ziek kunnen melden op de dag van de inzage en thuis het
examen kunnen inzien. Hij zou dan bijvoorbeeld foto’s van de vragen kunnen maken en deze
foto’s kunnen verspreiden onder studenten die het examen nog niet hebben gemaakt.

2.

3.

4.

Let op: Wanneer u een
inzagemoment aan een locatie
wilt koppelen, dienen deze
locaties eerst te zijn ingevoerd
(zie hiervoor Beheer Locaties).
Alleen de beheerder kan locaties
invoeren.
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5. Geef bij deze instellingen aan wat de kandidaat mag zien tijdens de inzage. Wij raden aan om
de instellingen op deze manier te laten staan.

Nadat het inzagemoment is aangemaakt, wordt deze in het overzicht getoond.
Door op het icoon ‘Bewerk inzagemoment’ te klikken, zijn de instellingen van het inzagemoment aan
te passen.

Door op het icoon ‘Beheer de examenkandidatenlijst van dit inzagemoment’ te klikken, kunt u
examenkandidaten aan dit inzagemoment toevoegen.
Via het icoon daarnaast; ‘Beheer de toezichthouders van dit inzagemoment’ kunt u toezichthouders
aan dit inzagemoment toevoegen.
Het toevoegen van examenkandidaten en toezichthouders aan een inzagemoment gaat op een
soortgelijke manier als het toevoegen van examenkandidaten en toezichthouders aan een
examenmoment.

5.
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Activiteitenoverzicht

Wanneer het activiteitenoverzicht wordt geopend, wordt er eerst een totaaloverzicht getoond van
alle op dat moment bezig zijnde activiteiten.

Vervolgens kunt u klikken op één van de activiteiten (bijvoorbeeld een examenmoment) en wordt er
een gedetailleerd scherm met informatie getoond. Bovenaan de pagina is snel te zoeken op
bijvoorbeeld de naam van een kandidaat. Eronder ziet u tevens een aantal directe filters.

Via het pen-icoon rechtsboven kunt u zelf bepalen welke kolommen u in beeld wilt hebben.
Elke kolom is sorteerbaar en biedt aan de rechterzijde opties om direct de details in te zien.

De voortgang van de deelnemer op bijvoorbeeld een examen is te zien aan de blauwe
achtergrondkleur van elke regel: deze begint links en loopt steeds verder vol naarmate de deelnemer
vordert binnen het examen.
Deelnemers die gepland zijn voor een examen, worden ook weergegeven.

Om snel voor alle examendeelnemers die actief zijn, of een selectie daarbinnen, een actie uit te
voeren kan er gebruik worden gemaakt van acties. Bovenaan het overzicht kunnen
examenkandidaten worden aangevinkt. Aan de linkerkant worden de beschikbare opties getoond. De
acties die hierbij uitgevoerd kunnen worden zijn het verlenen van extra tijd aan alle of een selectie
van deelnemers, het geven van toestemming aan examendeelnemers die willen starten of hernieuwd
door willen gaan met hun examen. Tevens kunt u die toestemming hier intrekken en in één keer
examenafnames stoppen.
In de handleiding voor de toezichthouder kunt de uitgebreide instructie lezen over het geven van
toestemming aan examenkandidaten die willen starten met het examen. Het activiteitenoverzicht is
met name voor de toezichthouder een belangrijk tabblad.



Digitale theorie-examens ESS | Handleiding voor de scholen 22

Resultaten

Na het afnemen van een examenmoment, kunnen de resultaten per examenmoment worden
bekeken. Het is ook mogelijk om de resultaten per toetsmatrijs in te zien.

1. Ga naar het menu ‘Planning’ en klik (achter het betreffende examenmoment) op het icoontje
‘Toon alle resultaten van dit examenmoment’. U kunt ook op het menu ‘Resultaten’ gaan
staan en klikken op ‘Analyses’. Vervolgens kiest u in het tabblad ‘Examenmoment’ een
examenmoment.

2. Hier kunt u een ander examenmoment kiezen.
3. U kunt hier filteren op kandidaat, groep en/of een specifieke kandidaat
4. Hier krijgt u de gegevens te zien van het examen die in het betreffende examenmoment is

afgenomen.
5. De resultaten in dit scherm zijn van het examen die in het geselecteerde examenmoment is

afgenomen. U kunt er ook voor kiezen om de resultaten van de toetsmatrijs over alle
examenmomenten in te zien. Dit doet u door op het tabblad ‘Toetsmatrijs’ te klikken.

1.

Let op: Afhankelijk
van uw rechten is
dit icoon
beschikbaar.

3.

4.

5.

2.
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6. Hier ziet u een volledig overzicht van alle examenkandidaten in een examenmoment.
In de kolom ‘Resultaat’ wordt weergegeven hoeveel vragen juist, onjuist of niet beantwoord
zijn. Daarvoor is de tijdsduur en de begintijd per kandidaat te zien.
In de laatste kolom kunt u de details inzien van het resultaat. Afhankelijk van uw rechten zijn
deze twee iconen beschikbaar.

7. Klikt u op het icoon (of tabblad) ‘details van het resultaat’, dan komt u in het scherm waarin
u ziet of de vraag door een kandidaat juist (groen vakje) onjuist (rood vakje) of niet (grijs
vakje) beantwoord is. Het blauwe vakje geeft aan dat de vraag nog moet worden nagekeken.
Wanneer er geen groen, rood, blauw of grijs vakje wordt getoond, dan is die betreffende
vraag niet aan die kandidaat gesteld. Door op het groene, rode of grijze vakje te klikken,
wordt de (beantwoorde) vraag getoond.

8. In het tabblad ‘Analyseer vragen’ vindt u per vraag een overzicht van onder andere de P-
waarde, RIR-waarde en de standaarddeviatie.

6.

8.

7.
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Antwoorden nakijken

Ga met uw muis over het menu ‘Resultaten’ en klik op ‘Antwoorden nakijken’.
U komt vervolgens in een scherm met twee tabbladen. Het eerste tabblad geeft een overzicht van de
toetsmatrijzen en het tweede tabblad geeft een overzicht van de examenmomenten.

In de laatste kolom staat het icoontje ‘Bekijk correctiewerk’. Indien er nog correctiewerk open staat
verschijnt er ook een tweede icoontje ‘Antwoorden nakijken per vraag’.

U kunt per kandidaat of per vraag nakijken.

Per kandidaat nakijken:

Klik op ‘Bekijk correctiewerk’ om al het correctiewerk van een toetsmatrijs te zien. Achter de
examenkandidaten verschijnt de status van het correctiewerk. Als er nog correctiewerk open staat
komt in de laatste kolom een vinkje te staan.

Klik op het vinkje en per vraag wordt de vraag en het gegeven antwoord getoond. Rechtsboven kunt
u via ‘toon antwoordmodel’ het antwoordmodel inzien. U kunt de punten toekennen en een
onderbouwing van uw beoordeling geven. Linksboven kunt u van kandidaat wisselen.

Als u klaar bent met het nakijken van een examen en u heeft meerdere examens na te kijken, klikt u
rechtsboven op ‘Ga verder’. Indien u klaar bent met nakijken, kunt u de correcties indienen. Indien
nog niet alle resultaten ingediend kunnen worden, dan selecteert u de examenkandidaten die u wel
wilt indienen. De resultaten die nog niet ingediend zijn kunnen nog gewijzigd worden. Wanneer wel
alle resultaten ingediend kunnen worden zet u een vinkje voor ‘Dien alle resultaten in’ en klikt u op
‘Sluit correctie’.

Als er geen correctiewerk meer open staat van een toetsmatrijs verschijnt ook het icoontje ‘Bekijk
correctiewerk’, als u hier op klikt verschijnen de examenkandidaten die de toetsmatrijs hebben
gemaakt. Omdat er geen correctiewerk meer is verschijnt in de laatste kolom het icoontje ‘Bekijk
antwoorden’. Hier kunt u het resultaat van de kandidaat zien.
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Per vraag nakijken:

Ga naar ‘Antwoorden nakijken’ in het menu ‘Resultaten’ en klik in de laatste kolom op het icoontje
‘Antwoorden nakijken per vraag’. U krijgt nu de vragen te zien die nog correctiewerk bevatten.

In de laatste kolom verschijnt een vinkje, als u daarop klikt verschijnen de gegeven antwoorden van
de examenkandidaten op deze specifieke vraag.
Wanneer u alle examenkandidaten heeft nagekeken klikt u rechtsboven op ‘Ga verder’ voor de
volgende vraag. Indien u klaar bent met nakijken, kunt u de correcties indienen. Indien nog niet alle
resultaten ingediend kunnen worden, dan selecteert u de examenkandidaten die u wel wilt indienen.
De resultaten die nog niet ingediend zijn kunnen nog gewijzigd worden. Wanneer wel alle resultaten
ingediend kunnen worden zet u een vinkje voor ‘Dien alle resultaten in’ en klikt u op ‘Sluit correctie’.

Het kan zijn dat het icoontje ‘Nakijken’ niet wordt getoond, terwijl in het resultatenoverzicht wel
staat dat er nog vragen moeten worden nagekeken. In dat geval zal er een specifieke begeleider aan
de correctieronde zijn toegevoegd. Alleen deze begeleider mag de vragen nakijken.

Correctierondes

Wanneer er meerdere correctierondes toegepast zijn, kan er gekozen worden welk resultaat
bepalend is. Dit kan van een bepaalde correctieronde zijn, of het gemiddelde van de correctierondes.
Wanneer u naar ‘Correctierondes’ en ‘Examenmomenten’ gaat, komt u in een overzicht van alle
examenmomenten met correctierondes waar u aan gekoppeld bent. Via het pinnetje kunt u bepalen
welk resultaat leidend is (indien u hiervoor rechten heeft). Tevens kunt u (indien u hiervoor rechten
heeft) binnen ‘Correctierondes’ een nieuwe correctieronde toevoegen.
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Beheer

De beheerder kan via het menu ‘Beheer’ examenkandidaten en begeleiders toevoegen aan de
afname-omgeving en daarnaast instellingen beheren. Wij raden aan om het aantal beheerders
binnen een school beperkt te houden (bij voorkeur één beheerder).
Door met de muis op het menu ‘Beheer’ te gaan staan, openen zich daaronder een aantal menu-
opties.
Bij de eerste twee opties vindt het beheer plaats van begeleiders en examenkandidaten.

Door op één van deze opties te klikken, ziet u dat deze gebruikers overzichtelijk zijn onderverdeeld in
de tabbladen ‘Actieve gebruikers’, ‘Inactieve gebruikers’, ‘Gearchiveerde gebruikers’ en ‘Alle
gebruikers’ (en bij de examenkandidaten een extra tabblad, namelijk ‘Demogebruikers’).

Actieve en inactieve gebruikers

Gebruikers zijn na het invoeren altijd meteen actief. Het is ook mogelijk om gebruikers tijdelijk op
inactief te zetten. Inactieve gebruikers kunnen niet meer inloggen, maar alle gegevens, inschrijvingen
van gebruikers en resultaten van examenkandidaten blijven bestaan.

Gearchiveerde gebruikers

Wanneer examenkandidaten (of andere gebruikers) niet meer actief gebruik maken van de omgeving
(bijvoorbeeld door te stoppen met de opleiding of deze te hebben afgerond), kunnen ze worden
gearchiveerd. Wanneer een kandidaat wordt gearchiveerd, blijven de resultaten en inschrijvingen
(koppelingen met de toetsmatrijzen) bestaan. Echter de koppeling tussen groepen en begeleider
wordt verbroken.

Het is mogelijk om een gearchiveerde kandidaat weer terug te plaatsen, echter wanneer er inmiddels
wijzigingen zijn uitgevoerd aan de examens waar de kandidaat nog aan was gekoppeld, kan het zijn
dat de kandidaat het examen niet meer kan opstarten. Tevens zal de kandidaat weer opnieuw
gekoppeld moeten worden aan de begeleider.
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Het archiveren van examenkandidaten zal dus ook alleen toegepast moeten worden, wanneer de
verwachting is dat de kandidaat niet meer verder gaat met de opleiding. Stopt een kandidaat tijdelijk
met een opleiding, dan is het beter om de kandidaat op inactief te zetten.

Demogebruikers (enkel bij het menu ‘Beheer Examenkandidaten’)

Het is mogelijk om examenkandidaten te markeren als demogebruiker om bijvoorbeeld het één of
ander te testen, is. Het verschil met ‘gewone’ examenkandidaten is dat de resultaten van
demogebruikers niet worden meegenomen in de statistieken.
Alleen de beheerder kan een kandidaat markeren als demogebruiker, door de optie ‘demokandidaat’
aan te vinken bij de gegevens van de kandidaat (wanneer u een nieuwe kandidaat invoert of
wanneer u de gegevens wijzigt van een bestaande kandidaat). Wanneer een kandidaat als ‘demo’ is
gemarkeerd, krijgt hij dat te zien bij het inloggen.
Per omgeving kunnen 20 demogebruikers worden aangemaakt. Na deze 20 gebruikers, krijgt u een
melding dat er eerst andere examenkandidaten gearchiveerd moeten worden of dat er van
demogebruikers de status ‘demo’ moet worden verwijderd, alvorens er nieuwe demogebruikers
aangemaakt kunnen worden.
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Beheer Begeleiders

De verschillende rollen

Wanneer u een begeleider toevoegt, kunt u bepalen welke rol de begeleider krijgt. Zo kunt u de
bevoegdheden van een begeleider beperken, bijvoorbeeld tot het nakijken van open vragen of tot
het toestemming geven aan examenkandidaten voor het maken van een examen.
De volgende rollen zijn beschikbaar:

Beheerder
De beheerder heeft alle rechten die de onderstaande rollen ook hebben. De beheerder kan dus het
meeste in het systeem instellen. De beheerder kan examenkandidaten en begeleiders in het systeem
uploaden. Daarnaast kan de beheerder examenmomenten en inzagemomenten inplannen.

Toetscoördinator
Deze rol heeft dezelfde rechten als een beheerder, echter kan een toetscoördinator beperkt worden
tot één of meer opleidingen en gebruikersgroepen. Wanneer de toetscoördinator een nieuwe
gebruiker toevoegt, dan moet hij/zij deze koppelen in de gebruikersgroep(en) waar de
toetscoördinator zelf aan is gekoppeld. Zo is een deel van het beheer op hoofdniveau te delegeren
aan de toetscoördinator die dit enkel voor een deel van de omgeving mag doen.
De toetscoördinator kan dus ook begeleiders koppelen aan opleidingen en examenkandidaten, mits
de begeleider aan dezelfde groep is gekoppeld als de toetscoördinator.

Begeleider
Standaard kan een begeleider open vragen nakijken van examenkandidaten en examenkandidaten
toegang geven tot het maken van examens. Een begeleider heeft dus dezelfde rechten als een
corrector en een toezichthouder. Een begeleider kan daarnaast resultaten van de examenkandidaten
inzien. Een begeleider kan geen examenmomenten en/of inzagemomenten inplannen. Wij raden aan
om docenten standaard als ‘Begeleider’ aan te maken.

Corrector
Een corrector kan open vragen nakijken van examenkandidaten.

Toezichthouder (surveillant)
De toezichthouder kan via het activiteitenoverzicht onder andere examenkandidaten toestemming
geven voor het starten en hervatten van de examens. Een toezichthouder houdt toezicht tijdens het
examen.

Wij raden u aan geen gebruik te maken van de rollen ‘hoofdcorrector’ en ‘hoofdtoezichthouder’.
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Begeleiders toevoegen

Begeleiders kunnen handmatig worden toegevoegd via de knop ‘Nieuwe begeleider’ of worden
geïmporteerd met behulp van een CSV-bestand via de knop ‘Importeer begeleider’.

1. Klik op de knop ‘Nieuwe begeleider’.
Voer in het scherm dat zich vervolgens opent, de gegevens in (waaronder de rol die de
begeleider krijgt) en koppel de begeleider aan één of meerdere opleidingen/ groepen/
examenkandidaten.
Klik daarna op ‘Opslaan’.
2. Klik op de knop ‘Importeer begeleiders’.
- U krijgt de keus om een bestand te uploaden, of de gegevens uit het bestand rechtstreeks te

plakken. Indien u kiest voor ‘Kopieer de inhoud van een CSV- of Excel-bestand’, kunt u na het
aanklikken van deze optie, de gegevens rechtstreeks in het betreffende venster plakken en
klikken op ‘Volgende stap’.
Indien u een bestand uploadt, raden wij u aan in het bestand dat u uploadt in ieder geval de
volgende kolommen aan te maken:
één kolom met voornamen,
één kolom met tussenvoegsels,
één kolom met achternamen,
één kolom met gebruikersnamen (Let op! De gebruikersnamen moeten uniek zijn over alle
scholen/organisaties heen die dit systeem gebruiken. Het is dus belangrijk dat een
gebruikersnaam niet enkel uit een nummer bestaat.)
één kolom met wachtwoorden,
één kolom met e-mailadressen,
één kolom met de taal die voor de begeleider ingesteld moet worden.
Deze gegevens zijn namelijk verplicht bij het aanmaken van nieuwe gebruikers. U kunt er ook
voor kiezen om de kolom met gebruikersnamen en/of de kolom met wachtwoorden
achterwege te laten. U kunt later aangeven dat het systeem
gebruikersnamen/wachtwoorden genereert. Er worden dan automatisch gebruikersnamen/
wachtwoorden aangemaakt die u per e-mail toegestuurd krijgt.

- Er wordt een voorbeeld getoond van de gegevens en vervolgens kunt u aangeven in welke
kolom welke gegevens staan. Als u de juiste informatie aan de juiste kolommen heeft
gekoppeld, kiest u voor ‘Volgende stap’.

1. 2.
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- In het volgende venster kunt u het volgende instellen:
Geef aan welke notatie voor welk geslacht staat.
Geef aan of de begeleiders aan een groep gekoppeld moeten worden.
Geef aan of na de import er een e-mail met inloggegevens moet worden verstuurd.

- Kies vervolgens voor de ‘Volgende stap’.
U krijgt een overzicht van de te importeren gegevens. Het is mogelijk om een Excel document te
ontvangen met de geïmporteerde gegevens. Vul indien u deze wilt ontvangen uw e-mailadres in. Klik
vervolgens op ‘Importeer’.

Koppeling begeleiders aan examenkandidaten en groepen

Begeleiders kunnen op twee manieren aan examenkandidaten en groepen worden gekoppeld:
Koppeling per groep (indirecte koppeling):
Begeleiders worden doordat ze aan een groep worden gekoppeld, meteen gekoppeld aan de
examenkandidaten die ook aan die groep zijn gekoppeld.

Koppeling aan examenkandidaten (directe koppeling):
De andere optie is om een begeleider rechtstreeks aan een kandidaat te koppelen (directe koppeling
zonder groep). Deze optie zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden wanneer een begeleider maar
één of enkele examenkandidaten van een bepaalde groep gaat begeleiden.

Het aantal examenkandidaten dat rechtstreeks aan de begeleider is gekoppeld (directe koppeling)
ziet u terug in de kolom ‘Direct verbonden examenkandidaten’.

In de kolom ‘Zichtbare examenkandidaten’ wordt het aantal gekoppelde examenkandidaten
getoond, van zowel de examenkandidaten gekoppeld via de groep (indirecte koppeling) als de
rechtstreekse koppeling met de kandidaat zelf (directe koppeling).

Het maken van een koppeling kan op de volgende manier tot stand gebracht worden. Deze manier is
vooral handig als u een koppeling wilt maken tussen meerdere examenkandidaten, begeleiders of
groepen.

1. Selecteer de begeleider(s) die u aan één of meerdere groepen wilt koppelen.
2. In het eerste pull down menu (onder ‘Voer een actie uit’) staat nu ‘Geselecteerde resultaten’.

Kies in het tweede pull down menu voor de actie ‘Voeg toe aan examenkandidaatgroep’ en
klik op ‘Ga’.

Kies vervolgens de groep of groepen waar u de begeleider(en) aan wilt koppelen en klik op
‘Toevoegen’. De begeleider(s) is/zijn gekoppeld aan de groep en aan de examenkandidaten die aan
deze groep gekoppeld zijn.
U vindt bij ‘Voer een actie uit’ nog meer mogelijkheden voor het uitvoeren van verschillende acties.

1. 2.
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Beheer examenkandidaten

Examenkandidaten toevoegen

Examenkandidaten toevoegen gaat op dezelfde manier als begeleiders toevoegen; handmatig via de
knop ‘Nieuwe kandidaat’ of met behulp van een CSV-bestand via de knop ‘Importeer kandidaat’.
Let op! Als u de gebruikersnamen van de examenkandidaten aanmaakt, dient u niet enkel het
studentnummer als gebruikersnaam in te voeren. Voer als gebruikersnaam de naam van de school
(of een afkorting hiervan) met daarachter het studentnummer in. De gebruikersnamen moeten
namelijk uniek zijn over alle scholen/organisaties heen die dit systeem gebruiken.

Het verschil tussen begeleiders toevoegen en examenkandidaten toevoegen is de geldigheid die aan
een kandidaat wel en aan een begeleider niet kan worden meegegeven.
Na afloop van de geldige periode kan er gekozen worden of de kandidaat meteen moet worden
uitgelogd en moet worden gedeactiveerd. Een andere mogelijkheid is om alle open inschrijvingen te
sluiten en alle examens waar de kandidaat op dat moment mee bezig is, te stoppen.
De geldigheid is aan te geven bij het invoeren van de kandidaat of later achteraf door de gegevens te
wijzigen.

Koppeling examenkandidaten aan begeleiders en groepen

Examenkandidaten kunnen op twee manieren aan begeleiders en groepen gekoppeld worden:

Koppeling per groep (indirecte koppeling):
Examenkandidaten worden doordat ze aan een groep worden gekoppeld, meteen gekoppeld aan de
begeleiders die ook aan die groep zijn gekoppeld.

Koppeling aan begeleider (directe koppeling):
De andere optie is om een kandidaat rechtstreeks aan een begeleider te koppelen (directe koppeling
zonder groep). Deze optie zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden wanneer een begeleider maar
een of enkele examenkandidaten van een bepaalde groep gaat begeleiden.

Het aantal begeleiders dat rechtstreeks aan de kandidaat is gekoppeld (directe koppeling) ziet u
terug in de kolom ‘Direct verbonden begeleiders’.

In de kolom ‘Zichtbare begeleiders’ wordt het aantal gekoppelde begeleiders getoond, van zowel de
begeleider gekoppeld via de groep (indirecte koppeling) als de rechtstreekse koppeling met de
begeleider zelf (directe koppeling).

U kunt examenkandidaten aan begeleiders en groepen koppelen op dezelfde manier waarop u
begeleiders aan examenkandidaten en groepen koppelt.
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Beheer examenkandidaatgroepen

Door op de knop ‘Beheer examenkandidaatgroepen’ in het examenkandidatenoverzicht te klikken
ziet u een overzicht van alle groepen, met daarbij hoeveel examenkandidaten en begeleiders er zijn
gekoppeld. Het is mogelijk om groepen samen te voegen, te verwijderen en om nieuwe groepen aan
te maken.
Daarnaast is het mogelijk om groepen aan een categorie te koppelen. Bij het aanmaken van de
groep, kunt u een categorie kiezen of een nieuwe categorie toevoegen.

Gebruikerseigenschappen

Door met de muis op het menu ‘Beheer’ te gaan staan, openen zich daaronder een aantal menu-
opties.

Bij de laatste drie opties vindt het beheer plaats van gebruikerseigenschappen, locaties en teksten
(de papieren examens laten wij achterwege in deze handleiding).

Het is mogelijk om extra eigenschappen toe te kennen aan gebruikers (bijvoorbeeld een
kandidaatnummer).

1. Klik op + Nieuwe eigenschap

1.
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2. Vul de velden in en kies bij type welk type eigenschap u wilt gebruiken. Wanneer u bij type
voor ‘keuzelijst’ kiest, kunt u de keuzes toevoegen door te klikken op de knop ‘Nieuwe
keuzemogelijkheid toevoegen’.

3. Geef hier aan of deze eigenschap verplicht is om in te vullen bij het invoeren van een
kandidaat of begeleider.

4. Geef aan of de gebruiker wel of niet de eigenschap mag raadplegen en/of aanpassen.
5. Klik vervolgens op ‘opslaan’.

Wanneer u een gebruikerseigenschap heeft aangemaakt, kunt u deze gebruikerseigenschap invullen
bij het invoeren van een kandidaat of begeleider.

Locaties

Bij Locaties is het mogelijk om een IP-range aan te geven. Hierdoor kunnen examens alleen worden
afgenomen als de examenkandidaten het systeem benaderen vanaf een IP-adres dat valt binnen het
opgegeven bereik. Via de knop Nieuwe locatie kunt u het IP-adres, een bereik aan of een aantal IP-
adressen opgeven.
Bij het plannen van de examenmomenten en inzagemomenten, kunnen de ingevoerde locaties
gekozen worden.

Tekstenbeheer

Via ‘Tekstenbeheer’ kunt u een aantal teksten zelf beheren en aanpassen. De aan te passen teksten
zijn in twee tabbladen onderverdeeld.
Het tabblad ‘Inhoudstemplate’ geeft een aantal teksten weer die aangepast kunnen worden
waardoor u als organisatie specifieke uitleg aan uw gebruikers kan geven.
In het tabblad ‘E-mailtemplates’ kunnen diverse teksten van e-mails worden aangepast.

2.

3.
.
4.

5.
.
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Informatie- en notificatie-icoon

Als u op het I-coon ( ) klikt, verschijnt er meer informatie en uitleg over het menu waarin u bezig
bent.

Via het icoon daarnaast ( ) krijgt iedere gebruiker een gepersonaliseerd overzicht met notificaties.
Hierdoor is sneller inzichtelijk wat er is gebeurd en/of wat er nog moet gebeuren. Er zijn notificaties
beschikbaar voor ‘Opmerking op vraag’, ‘E-mail kon niet worden bezorgd aan een gebruiker’,
‘Nakijkwerk beschikbaar’ en ‘Wachtwoord driemaal incorrect ingevuld’.
Ook zijn er notificaties beschikbaar voor wanneer er een nieuw examenmoment of inzagemoment
beschikbaar is voor de kandidaat en wanneer een cijfer wordt gepubliceerd of aangepast van een
examen of oefenexamen.
De beheerder kan instellen welke notificaties gebruikt worden.
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Veilig Examineren

Wanneer de examenkandidaten starten met het examen, opent het examen automatisch in een full-
screen-modus. Dit houdt in dat de examenkandidaten tijdens het maken van alleen het examen zien
en bijvoorbeeld geen menu-balk van de computer onderin het scherm. Zoals uitgelegd in deze
handleiding, moet een toezichthouder de kandidaat via de computer toestemming geven om met het
examen te mogen beginnen. Ook als een kandidaat tijdens het maken van het examen, het examen
sluit en bijvoorbeeld een andere website opent, zal de kandidaat niet verder kunnen gaan met het
examen voordat hij weer toestemming heeft gekregen van de toezichthouder. Deze voorzieningen
zorgen ervoor dat een examen veilig afgenomen kan worden. Mocht u de computer nog veiliger
willen maken kunt u ervoor kiezen de software van Safe Exam Browser te downloaden.

Safe Exam Browser (SEB)

Safe Exam Browser is een secure browser, geschikt om veilig online examens af te nemen. De
software verandert elke computer in een veilige examencomputer. De tool beperkt de toegang tot
het systeem, andere applicaties en websites, en voorkomt dat niet toegestane middelen opgestart en
gebruikt kunnen worden tijdens het examen.

U kunt contact opnemen met de servicedesk van Paragin (support@paragin.nl) als u meer informatie
wilt over de Safe Exam Browser.


