Digitaal toetsen: afname instellingen TestVision
Om zeker te zijn van een correcte afname moet je letten op de volgende instellingen in het
afnamemenu van je toets. Dit is de plek in TestVision waar je ook de studenten gekoppeld ziet
staan. De koppeling van studenten aan de toets gebeurt wanneer het een centraal georganiseerde
toets is. Dit zal een paar weken voor afname zijn.

Start
1. Koppel de toets aan de afname en zet de afname aan middels de schuifknop in het
afnamemenu. Let er ook op dat de toets zelf aan staat!
2. Kies bij ‘bewaartemplate’ voor ‘bewaartermijn summatief’ als het een summatieve toets
betreft.

Tab ‘Algemeen’
1. Automatisch komt hier de naam te staan
van je toets als deze gekoppeld is.
2. Klik bij voorkeur de twee extra ‘skins’ aan
onder de standaard skin:
dyslexie-skin en hoog-contrast skin.
Studenten kunnen dan hun scherm naar
voorkeur prettiger leesbaar maken.
3. Onder Skin staat de netto toetstijd,
oftewel ‘maximale toetsduur’ vermeld
zoals je dit bij het maken van de toets hebt
ingesteld. Let erop dat de
verlengingsfactor op 1.0 staat en dat de
tijd overeen komt met wat er in Osiris
staat.
4. Stel de ‘extra tijd’ in op 33% van de maximale toetsduur (voorbeeld: 60 min netto + 20 min
extra tijd).
5. Aantal pogingen staat standaard op 1 bij summatieve toetsen.
6. De afnameperiode zal bij een automatisch gegenereerde afname altijd correct zijn,
hierbinnen moet de volledige toets inclusief extra tijd passen en nog wat speling hebben
voor onverwachte technische problemen die uitloop veroorzaken. Zorg er dus voor dat bij
handmatig instellen die ruimte er is, anders stopt de toets wanneer deze periode voorbij is.
7. Het vinkje ‘exclusief tonen’ staat aan. Dan kan de student niet per ongeluk een oefentoets
maken tijdens deze toets.
8. De inschrijfperiode laat je leeg, dit wordt alleen gebruikt voor formatieve toetsen waarbij
studenten zichzelf kunnen inschrijven direct op de afname.
Zie volgende pagina voor Beveiliging.
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Tab ‘Beveiliging’
9. Bij het ‘afnamewachtwoord’ kies je een logisch,
goed verstaanbaar (let op Engelssprekende
studenten) wachtwoord. In de toetsweken zal
het Toetscentrum dit veld zelf vullen, om zo
gelijktijdige opstarts hetzelfde wachtwoord te
kunnen geven. Dit is zeker handig wanneer er
meerdere toetsen in dezelfde ruimte zijn. Schrik
dus niet wanneer je zelf ingestelde wachtwoord
gewijzigd is.
10. Wanneer het een BYOD (bring your own device) toets is, oftewel geroosterd op Padualaan
101, dan kies je je Proctorio instelling.
Dit zal zijn: zaalmidden, zaalhoog of zaalhoog-midden met klembord.
Het grootste verschil is dat zaalhoog en zaalhoog-midden alleen linkjes die in de toets staan
zal toelaten in de browser waarin student werkt, en met klembord geeft aan dat het
klembord (copy-paste) gebruikt kan worden. Als studenten vrijelijk internettoegang mogen
hebben en er dus geen controle van het scherm nodig is achteraf dan hoef je Proctorio niet
aan te zetten.
Wanneer het een vaste pc toets is (geroosterd op Padualaan 97) dan laat je Proctorio uit
staan.
11. IP-controle afname: dit betekent dat het IPadres wordt gecontroleerd en indien nodig
geblokkeerd.
Bij een BYOD toets kies je voor het wifi-netwerk
‘Eduroam’ omdat studenten daarop inloggen in de zalen dan hun toets maken.
Bij een vaste pc toets kies je voor ‘Toetszalen PL97’. Je kunt dit wijzigen middels de drie
puntjes.
Samengevat verschil BYOD en vaste pc
BYOD (geroosterd op PL101)
Vaste pc (geroosterd op PL97)
Kies een Proctoring instelling: zaalhoog,
Laat Proctorio uit staan
zaalmidden, zaalhoog-midden met
klembord of niets als je geen scherm
controle wilt
Kies IP-controle ‘Eduroam’
Kies IP-controle ‘Toetszalen PL97’
Deze toetsen worden beveiligd door
Deze toetsen worden beveiligd door
schermopname en eventueel blokkade
afgeschermd te zijn van internet, tenzij via
websites
Toetsmonitor aangegeven is dat het een
“onbeveiligde” toets moet zijn waarbij
internettoegang nodig is.
Het Toetscentrum controleert 5 werkdagen voor toetsafname of je toets gekoppeld is en aan staat.
Je kunt je toetsvragen altijd nog wijzigen. De instellingen worden ook gecontroleerd. Wanneer er
een vreemde keuze is gemaakt wordt examinator op de hoogte gebracht. Voor vragen of meer
informatie, mail toetsorganisatie@hu.nl
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