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Voor TestVision i.c.m. Proctorio 

1. Start Claroread op. Je kunt Claroread vinden via het zoekvenster in de taakbalk van 

Windows. 

2. Start TestVision op. Open MS Edge of Chrome en ga naar 

http://hu.testvision.nl/online/kandidaten en log in. 

3. Je krijgt onderstaand scherm te zien. Start de ‘exam pre-checks’. Claroread is rechtsboven te 
 

 

 

 
 

Claroread en Proctorio of PDF: de handleiding 
(Windows) 

zien. 

http://hu.testvision.nl/online/kandidaten
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4. Klik het scherm aan dat je gaat delen. Pas dan wordt de knop ‘Delen’ aanklikbaar. 
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5. De toets start. Om Claroread te gebruiken klik je het schermpje aan (zie afbeelding onder). 

Je cursor verandert in een + icoontje, nu kun je een vak slepen over de tekst die je 

voorgelezen wilt hebben. Let op: Zorg dat je oortjes ingeplugd hebt en dat het volume aan 

staat! 

 
Klik dit schermpje aan en je cursor wordt een + icoontje, nu kun je een vak slepen. 

 

 
6. Zie afbeelding onder hoe het vak over de tekst gesleept kan worden. Alle tekst in dit vak 

wordt voorgelezen. 
 

 
 

 
Overige opties: 

1. Soms zijn de vragen of delen van tekst wel te selecteren met de reguliere cursor. Selecteer 

dan de tekst en druk op het ‘Play’ icoontje. De tekst wordt voorgelezen. Dit is wel afhankelijk van de 
instellingen van Proctorio in de toets, bij strenge instellingen zal dit niet altijd werken. 

 

2. Tekst uitspreken onder muis. Deze optie biedt de mogelijkheid dat Claroread tekst 

uitspreekt wanneer je met je cursor over tekst heen zweeft. Om deze optie te gebruiken ga 

+ 
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je naar Instellingen (de twee tandwieltjes) en kies je ‘Geavanceerde spraak’. Nu kun je ‘alles’ 

aanvinken bij ‘Tekst onder muis uitspreken’. Zie onder.

1. Instellingen 

2. Geavanceerde 

spraak 

3. Vink ‘alles’ aan bij 

‘Tekst onder muis 

uitspreken’ 
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Voor PDF 

1. Start Claroread op. Je kunt Claroread vinden via het zoekvenster in de taakbalk van 

Windows. 

2. Open de PDF. Afhankelijk van de kwaliteit van de PDF is dit wel of niet gemakkelijk voor te 

lezen middels Claroread. Onder een voorbeeld van een hoge kwaliteit PDF (een Word- 

bestand dat is opgeslagen als PDF bijvoorbeeld. 
 
 

 
 

 
3. Bij bovenstaande PDF is de tekst te selecteren met de reguliere cursor. Selecteer dan de 

tekst en druk op het ‘Play’ icoontje. De tekst wordt voorgelezen. Let op: Zorg dat je oortjes 

ingeplugd hebt en dat het volume aan staat! 
 

 

 
4. Lukt dat niet, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van de PDF lager is, dan kan het zo zijn dat 

een vak slepen uitkomst biedt. Om Claroread te gebruiken klik je het schermpje aan (zie 

afbeelding onder). Je cursor verandert in een + icoontje, nu kun je een vak slepen over de 

tekst die je voorgelezen wilt hebben. Let op: Zorg dat je oortjes ingeplugd hebt en dat het 

volume aan staat! 

 
Klik dit schermpje aan en je cursor wordt een + icoontje, nu kun je een vak slepen. 
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5. Zie afbeelding onder hoe het vak over de tekst gesleept kan worden. Alle tekst in dit vak 

 
 
 

*Is de kwaliteit van de PDF te laag of is de PDF een scan van tekst (wat eigenlijk een foto 

is), of daadwerkelijk een foto, dan werkt Claroread niet. Het programma moet de tekst wel 

kunnen herkennen als zijnde tekst! 

 
 

Overig 

6. Tekst uitspreken onder muis. Deze optie biedt de mogelijkheid dat Claroread tekst 

uitspreekt wanneer je met je cursor over tekst heen zweeft. Om deze optie te gebruiken ga 

je naar Instellingen (de twee tandwieltjes) en kies je ‘Geavanceerde spraak’. Nu kun je ‘alles’ 

aanvinken bij ‘Tekst onder muis uitspreken’. Zie onder. In hoeverre dit mogelijk is, is ook 

weer afhankelijk van de kwaliteit van de PDF. 

3. Vink ‘alles’ aan bij 

‘Tekst onder muis 

uitspreken’ 

2. Geavanceerde 

spraak 

1.  Instellingen 

wordt voorgelezen.* 

+ 


