
Checklist klaarzetten TestVision toets 

Toetsen (waar je een overzicht ziet van alle toetsen van het instituut) 

 Is de toets gepubliceerd en synchroon? Zo niet, publiceer hem dan (opnieuw).

Specifieke afname algemeen (na het klikken op het bewerken van een specifieke afname) 

 Staat de toets gekoppeld aan de afname? Is dit de juiste toets?

 Staat de juiste toetstemplate gekoppeld?

 Staat de dylexieskin als alternatieve skin ingesteld? (klik op het pijltje naast skin om

alternatieve skins in te stellen)

 Staat gebruik van tickets uit?

Tabblad Toegang van de specifieke afname 

 Is de toetsduur correct? Zo nee, dan moet dit in de toets (dus niet in de afname) van de toets

gecorrigeerd worden. Daarna moet opnieuw de toets gepubliceerd worden.

 Staat de verlengingsfactor op 1.0?

 Staat extra tijd ingesteld? Extra tijd is 33% (naar boven afgerond) van de toetsduur.

 Staat het aantal pogingen op 1?

 Staat exclusief tonen aan? (bij toetsen met een afnamewindow van korter dan 8 uur)

Tabblad Controle van de specifieke afname 

 Staat IP-controle uit?
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Tabblad Resultaat van de specifieke afname 

 Staan de inzage-instellingen op het tabblad resultaat naar wens ingesteld? Dit bepaald, 

samen met het toetstemplate, wat de student aan voorlopige resultaten en goede 

antwoorden ziet ofwel direct na de toets ofwel op een apart inzagemoment. Let erop: 

wanneer je de inzage direct toegankelijk maakt na afloop van de toets kan het zijn dat 

Proctorio nog opneemt, dit gebeurt zolang Chrome open staat. Dit kan valse markeringen 

opleveren. Daarnaast betekent inzage direct achteraf dat de ene student nog bezig is met de 

toets terwijl de andere student de juiste antwoorden al ziet.  

 

Afnames (waar je een overzicht ziet van alle afnames van het instituut) 

 Staat de (juiste) afname aan? Dit doe je door van de afname waar het om gaat op het 

middelste icoontje te klikken zodat het er als volgt uitziet:  De afname aanzetten 

kan pas nadat de toets aan de afname is gekoppeld. 

 

Bij toetsen die geproctord worden via Proctorio 

 Is het wachtwoord wat hoort bij de gewenste Proctorio configuratie ingevuld (‘Proctorio 

max’, ‘Proctorio hoog’, ‘Proctorio midden’ of ‘Proctorio laag’)? Is deze correct ingevuld? Dit 

doe je bij een specifieke afname onder het tabblad controle.  

 

 Staat de handleiding proctoring voor studenten als download in de introductietekst van de 

toets? Dit doe je ofwel bij het toetstemplate ofwel bij de specifieke toets. Als je dit in de 

toets zelf (en niet in de toetstemplate) aanpast, vergeet dan niet de toets te publiceren.  

 

 Bij laatstgenoemde punt is het sterk aan te raden om de optie aan te vinken dat studenten 

tijdens de toets terug kunnen naar de introductietekst.  

 

 Staat bij het toetstemplate ingesteld dat studenten tijdens de toets of direct na de toets een 

‘vlak voor reacties’ zien waar studenten bijvoorbeeld kunnen noteren dat er tijdens de toets 

aangebeld werd of dat een zusje hun kamer binnenkwam maar dat ze diegene meteen 

hebben weggestuurd. Ook kan een student hier bijvoorbeeld noteren dat ze technische 

problemen hadden of dat er iets in de vraagstelling van de toets niet klopte.  
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