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Versie historie
Dit is versie 2.11 van het Dito instructieboek. Gepubliceerd op 26 augustus 2019
NB. Er ligt altijd een papieren versie van het boek in het toetslokaal. Bij grote veranderingen proberen
we deze zo snel mogelijk te vervangen. U hoeft iedere nieuwe versie dus niet per se zelf uit te printen.
Hoe werken de versies? En wanneer moet u een uitgeprint exemplaar vernieuwen?
1. Als het eerste getal van een versie verspringt (1.0  2.0) is er grootschalige herziening geweest.
Dan is het belangrijk dat u uw oude geprinte versie niet meer gebruikt.
2. Als het versienummer met een tiende verspringt (1.0  1.1) is er ook een significante
verandering geweest. In dit geval is er een zeer storende fout verbeterd of is er een procedure
veranderd. In dit geval is het ook beter als u uw oude versie niet meer gebruikt. Maar u kunt
hem met behulp van het onderstaande veranderingslog nog bijwerken.
3. Als het versienummer met een honderdste verspringt (1.1  1.11) dan is er een kleine
verandering geweest. Waarschijnlijk ging het dan om storende spelfouten of een probleem met
de opmaak. In dit geval is het niet noodzakelijk om uw geprinte versie te vervangen.
Versie
Versie 1.0 - 16 maart 2018
Erratumblad 1 - 26 maart 2018
Versie 1.1 – 6 april 2018

Versie 1.11
Versie 1.2

Versie 2.0
December 2018
Versie 2.1
Versienummer: 2.11
26 augustus 2019

Veranderingen
Dit is de originele versie
Pagina 11 stap 3. Tekst is uitgebreid en een incorrecte afbeelding
is vervangen.
• Verbeteringen in spelling & opmaak. Paginanummers zijn
hierdoor verschoven.
• “Wat te verwachten bij” tabellen verplaatst naar het einde
van de hoofdstukken. Zie dit als een samenvatting van
regels die gelden bij de verschillende toetssoorten.
• Afbeelding bij WhatsApp instructie op blz 11 aangepast.
• Extra stap bij WhatsApp instructie op blz 12.
• Uitleg over wijzigen van taalinstellingen bij
Softwaretoetsen toegevoegd.
• Questionmark in- en uitlogprocedures geupdatetet.
• De term Blackboard + Applicatie is verdwenen. Deze
toetsen noemen we nu softwaretoetsen.
• Nieuwe informatie over de toetslokalen ivm met de
verhuizing naar de E-vleugel.
• Informatie over instructies op de Prowise borden.
• Informatie over de nieuwe DTC website en digitale agenda.
• Bijgewerkte instructies voor Questionmark.
• Diverse onderdelen zijn vernieuwd: Toetslokalen en hun
bijzonderheden, DTC informatiewebsite, Instructies
Prowise bord, Checklists, Inloggen, Questionmark.
• Update Software instructie. Openen gaat iets anders.
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•
•
Versie 2.11 - Zomer 2019
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•
•

Update Blackboard instructie. Meer info over
tekstverwerker.
Meer informatie over dtcinfo, digiborden, Whatsapp en
onze het toekennen van extra tijd bij technische
problemen.
Een paar fouten verbeterd.
Anachronismen verwijderd rondom de
surveillantentelefoons, inloginstructies en de aanvang.
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Voorwoord
Beste surveillanten,
Het Dito instructieboek is bedoeld om u houvast te bieden tijdens het digitaal toetsen. Het bevat een
algemene uitleg van wat de toetsomgeving nu precies is, het gaat in op de bijzonderheden van
verschillende lokalen en het staat vol instructies die u kunt raadplegen.
Toch is dit boekje niet allesomvattend. We staan vooral stil bij het inloggen, opslaan en inleveren; want
dat zijn de zaken waar u als surveillant goed van op de hoogte moet zijn. Voor overige problemen zult
u al gauw een digitaal ondersteuner in moeten schakelen.
Dit boekje is ook bedoeld als gids voor toekomstige medewerkers van het Digitaal Toets Centrum
(DTC).
Tot slot zijn we ons ervan bewust dat de auteurs van deze instructie de begeleiding bij digitale toetsen
soms anders ervaren dan surveillanten. Zaken die wij vanzelfsprekend vinden, zijn dat voor u misschien
niet. Het kan zijn dat we daardoor punten niet benoemd hebben of dat we een uitleg geven die voor u
onduidelijk is.
Op- en aanmerkingen willen we graag horen. U kunt deze doorgeven via dit e-mailadres:
digitaaltoetsen@org.hanze.nl
Veel leesplezier!
Medewerkers van het Digitaal Toets Centrum
Wiebe de Jong
Marieke Crebas
Reinder Dijk
Matti Blok
Matthijs Schornagel
Ans Straatman
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De toetsomgeving
Op de Hanzehogeschool nemen we digitale toetsen niet af in Windows,
maar in een speciale toetsomgeving.
Veel van de lokalen waar we digitaal toetsen (C101, E216, E218, E228 en
E245) worden ook gebruikt als leslokaal, of als een algemene
computerruimte waar studenten kunnen werken. Normaal gesproken
starten de computers in deze lokalen dus op naar Windows.

De toetsomgeving

Windowsomgeving

Toetsomgeving

In de bovenstaande afbeeldingen ziet u links het standaard inlogscherm
voor Windows en rechts het inlogscherm voor de toetsomgeving. Als u het
linker scherm tegenkomt in een toetslokaal is die computer dus niet
geschikt om mee te toetsen.
Gelukkig is het onmogelijk om aan een toets mee te doen vanuit de
Windowsomgeving. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat studenten
frauderen door expres de onbeveiligde omgeving op te starten.

Toegang tot persoonlijke bestanden en internet

Studenten kunnen vanuit de toetsomgeving niet bij bestanden en
programma’s waar ze in de reguliere Windows-werkomgeving wel bij
kunnen.

Toegang internet of
persoonlijke bestanden

Studenten kunnen vanuit de toetsomgeving niet zomaar op internet
komen. In de meeste gevallen is het voor studenten niet mogelijk om een
webadres in te vullen.
In de toetsomgeving bepaalt het DTC welke websites wel of niet
toegankelijk zijn. Standaard staan alle websites op de zwarte lijst. Soms
komt het voor dat studenten tijdens een toets wel toegang tot internet
moeten hebben. Bijvoorbeeld om op een website als maxius.nl (een online
databank met wetteksten) te kijken. In dat geval maken we die specifieke
website beschikbaar door hem op een zogenaamde witte lijst te zetten.
Versienummer: 2.11
26 augustus 2019
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De toetslokalen en hun bijzonderheden
E-lokalen (E216, 218, 228, 245) en C1.01

Het Rooster- en Tentamenbureau gaan de vier lokalen op de E-vleugel
behandelen als één grote ruimte. Daardoor krijgt u meer te maken met
verschillende toetsen in één ruimte. Gedetailleerde instructies voor iedere
toets vindt u voortaan op www.dtcinfo.nl/planning en ook steeds vaker op
het Prowise bord in het lokaal. Daarover meer op bladzijde 9.

E-lokalen en C1.01

Als u voor aanvang van een toets in een lokaal komt waar alle computers
nog uit staan moet u dit zo laten. Geef het door via WhatsApp en iemand
van het DTC of Field Services komt opbouwen.
Aan het einde van de toets hoeft u de computers niet uit te zetten. Maar
het is belangrijk dat u een lokaal na afloop van een toets op slot doet om te
voorkomen dat studenten bij de USB-pockets kunnen komen.

Einde toets: computers
niet uitzetten! Wel
lokaal op slot doen na
afloop van de toets

F2.02 en overige lokalen

Lokaal bevat geen schotten tegen het afkijken. Daarom gebruiken we dit
lokaal alleen als het niet anders kan. Zelfs als F2.02 op het rooster staat
laten we studenten liever eerst naar andere lokalen komen en sturen ze pas
door naar F2.02 als het elders te vol zit.
Omdat er geen schotten tussen de monitoren staan, mogen studenten niet
direct naast elkaar zitten. Er moet ten minste één lege werkplek tussen
twee studenten zijn. Bij het inrichten van het lokaal wordt hier rekening
mee gehouden.
Er liggen standaard geen voorzieningen in het dit lokaal. U moet ze zelf
meenemen of erom vragen.

D2.32

Geen voorzieningen in
F2.02.

Lokaal D2.32 is een bijzondere ruimte die we alleen in de piekperiode
gebruiken. Buiten de toetsperiodes om wordt deze ruimte als college- en
conferentiezaal gebruikt.
Voor aanvang van iedere piekperiode richten we deze ruimte in met ± 200
laptops; voor de planning gaan we uit van 180. Op die manier kunnen we
problemen met defecte laptops altijd opvangen. Deze laptops zijn speciaal
gemaakt voor digitale toetsen. Daarom hebben we ook geen USB-pockets
nodig om ze naar de toetsomgeving op te laten starten, dat gaat vanzelf.
Versienummer: 2.11
26 augustus 2019

Lokaal D2.32
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Aletta Jacobshal

De Hanzehogeschool is te gast bij de RuG in de Aletta Jacobshal. Als we hier
toetsen afnemen, kunt u naast de bekende gezichten van het Digitaal Toets
Centrum, ook studentassistenten van RuG Nestor Support tegenkomen. Zij
hebben veel kennis van Blackboard en ondersteunen Blackboard toetsen
vaak in plaats van het DTC. Als u problemen ervaart en u ziet zo snel geen
bekende ondersteuner, dan kunt u deze studentassistenten altijd om hulp
vragen. Er zit altijd wel iemand in het kantoortje aan de voorkant van de
zaal. Deze studentassistenten zijn overigens niet verantwoordelijk voor de
organisatie van de toetsen. Opmerkingen daarover kunt u niet bij hen
neerleggen.
Hanze-studenten kunnen niet op
dezelfde manier inloggen zoals ze dat op
de computers van de Hanze gewend zijn.
Het systeem van de RuG moet worden
omgezet naar Hanze. De studenten
moeten daarvoor op het startscherm bij
Username hanze invullen en daarna nog
een keer hanze als wachtwoord.

Aletta Jacobshal (AJH)
Hanze is gast bij de RuG
Studentassistenten RuG

Anders inloggen bij
toetsen in de AJH

Studenten vinden dit verwarrend; ze
moeten de afbeelding op hun
instructieformulier letterlijk overnemen en niet hun gebruikelijke gegevens
invullen(zoals bij de Hanze toetsen).
Inloginstructies liggen beneden in de opslag, in een grijs ladeblok tussen de
dozen met papier voor de Hanzehogeschool (rechts, op de vloer, onder de
eerste plank). In tegenstelling tot op de Hanze zelf delen we de instructies
in de AJH nog wel uit.

Inloginstructies AJH nog
wel uitdelen

Aandachtspunten voor hoofdsurveillanten

Kijk op de informatieborden boven de ingang van AJH 2 & 3 voordat u de rijindeling maakt. Daarop ziet u de rijen die voor u klaar worden gezet. Let
ook goed op of alle computers in uw rijen wel omhoog staan. Zo niet, dan
Informatieborden AJH
kunt u de studentassistenten vragen om ze gebruiksklaar te maken.
Rijen klaarzetten in AJH
Maak de zaalindeling zo simpel mogelijk. Door de ongelukkige benaming
van de rijen in de AJH raken onze studenten snel in de war. Vertrouw niet
alleen op de kleine kaartjes die u op de eerste computer van iedere rij plakt.
Gebruik ook een flip-over bord bij de ingang om studenten alvast duidelijk
Zaalindeling AJH
te maken waar ze moeten zijn, voordat ze de zaal betreden.
Versienummer: 2.11
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De computerzalen (AJH 2 & 3) delen een omroepsysteem. Dit betekent dat
u niet tegelijkertijd een omroep kan doen in AJH 2 & 3. Als het systeem niet
werkt, kunt u het beste even wachten en het later opnieuw proberen.

Versienummer: 2.11
26 augustus 2019

Omroepsysteem AJH
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De DTC informatiewebsite
Sinds oktober 2018 gebruikt het DTC de informatiewebsite www.dtcinfo.nl
Op die website vindt u een planningsoverzicht waar alle digitale toetsen en
inzagen op te zien zijn. Via dat planningsoverzicht kunt u ook zien wat voor
bijzonderheden er zoal zijn bij een specifieke toets. Als u goed voorbereid
aan een toets wil beginnen moet u zeker even op de planningspagina
kijken.

http://www.dtcinfo.nl/Planning

Daarnaast vindt een PDF versie van dit instructieboekje berichten over
nieuwigheden op deze website.

Instructies op het Prowise bord
Ieder Prowise digibord in onze toetslokalen heeft in oktober 2018 een eigen
inlogaccount gekregen. Dit is de naam van het lokaal en het DTA
wachtwoord van de week. Dit wachtwoord kunt u altijd altijd terugvinden
op de pagina www.dtcinfo.nl/whatsapp (deze pagina is beveiligd en opent u
met het wachtwoord: app).
Bijvoorbeeld:
Username: E245
Wachtwoord: Chatham1667

Start het Prowisebord in het
lokaal waar de toets wordt
afgenomen

Als u het bord met dat account opstart krijgt u automatisch een pagina te
zien met relevante informatie voor de toetsen die op dat moment in het
lokaal worden afgenomen. Het komt overigens vaak voor dat er geen
informatie voor uw toets op staat. In dit geval kunt u zelf kiezen wat u het
liefst wil laten zien.
Het DTC stuurt de informatie op de schermen aan en kan tijdens de
tentamens informatie projecteren over nieuwe bijzonderheden of
storingen. Zorg er daarom voor dat het digibord tijdens een toets altijd aan
staat.
Onderaan iedere pagina staat een verzameling met handige links.

Versienummer: 2.11
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Smartphone & WhatsApp
Telefoongebruik
Vanaf maandag 24 juni 2019 liggen de surveillanttelefoons niet meer bij het Tentamenbureau, maar bij het DTC
in Kamer D111 op ZP9.
We verstrekken deze telefoons niet standaard meer. We zien liever dat u uw eigen telefoon gebruikt voor het
WhatsApp verkeer. Alleen als u geen smartphone heeft, of hele ernstige bezwaren heeft tegen het gebruik van
uw eigen telefoon, kunt u nog een surveillanttelefoon ophalen. E245 is het enige lokaal waar standaard een
telefoon in het ladeblok ligt.

Lid worden van de App groepen
We begrijpen dat het vervelend is om altijd lid te zijn van onze appgroepen. Daarom staat het u vrij om uzelf uit
die groepen te verwijderen als u geen dienst heeft. U kunt uzelf vervolgens weer lid maken van de groepen door
op een uitnodigingslink te klikken.
Die links vindt u op: www.dtcinfo.nl/whatsapp
Wachtwoord voor deze pagina: app

Hoe werkt de Windows Phone?
Stap 1. Als de telefoon uit staat moet u de
kleine knop aan de zijkant ingedrukt
houden tot u hem kort voelt trillen.
Als de telefoon al aan staat, hoeft u deze
kleine knop maar even in te drukken om
de telefoon uit stand-by stand te krijgen

Versienummer: 2.11
26 augustus 2019
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Stap 2. U kunt nu het
vergrendelscherm met
uw vinger omhoog
vegen om in
startscherm te komen.

Stap 3. Dit is het startscherm.
Als u bovenin het scherm van de
surveillantentelefoon geen 4G ziet staan
(item 1) dan heeft uw apparaat geen
verbinding en kunt u niet WhatsAppen.
Om verbinding te maken moet u een
pincode invoeren (dit is vier keer
nul) en dat kan op twee manieren.
De snelste manier is om naar het
startscherm te gaan en op het telefoon
symbool te tikken (item 2).
Als dit niet lukt kunt u de pincode ook
invoeren door uw telefoon ook uit zetten.
Houdt de kleine knop aan de zijkant
ingedrukt om dit te doen. Als u hem even
later weer aanzet krijgt u de mogelijkheid
om de pincode in te vullen.

Versienummer: 2.11
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Toets vier keer de 0 in (0000). Druk
daarna op OK.

Uw telefoon heeft nu 4G verbinding.
Om terug te keren naar het
startscherm drukt u op het
Windowssymbool onderaan het
scherm.

Versienummer: 2.11
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Als uw telefoon 4G verbinding heeft
kunt u WhatsApp starten.
Druk op het WhatsApp symbool (2)

Zoek de juiste WhatsApp-groep voor
uw toets. Deze vindt u door naar de
toetssoort (Blackboard, iQualify etc.) te
kijken en de datum.
NB: We maken geen groepen meer aan
op basis van tentamencodes.

Versienummer: 2.11
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Naast de tijd waarop het bericht is
verzonden, ziet u twee vinkjes staan.
Het eerste vinkje geeft aan dat het
bericht succesvol is verzonden. Het
tweede vinkje geeft aan dat het is
aangekomen op de telefoons van alle
anderen in de groep.
In principe is één vinkje al voldoende.
Als u in plaats van een vinkje een
stopwatch ziet, is het bericht nog niet
vanaf uw telefoon verzonden. Als dit
te lang duurt moet u de telefoon uiten weer aanzetten.

Versienummer: 2.11
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Checklist - een half uur voor de start

•

Haal de toetsenvelop bij het
tentamenbureau

•

Haal de sleutel van het toetslokaal op bij
de balie van het servicepunt

•

Als u zelf echt geen telefoon heeft kunt u
die nog ophalen in D111 op ZP9.

•

Start de telefoon en zoek de
WhatsAppgroep voor de toets. Let op de
groepstitel, zie blz 10.

•

Meldt u aan in de groep en noem daarbij
uw naam en uw lokaal.

•

Zijn er hulpmiddelen toegestaan? Deel
deze uit:
Kladpapier is standaard, tenzij uw
instructies het tegendeel beweren.
Bij Questionmark toetsen zijn (ABCD)
meeneemformulieren ook standaard
toegestaan.

•

U heeft nu een overzicht van alles wat u
en de studenten nodig hebben voor de
toets. Als er nog dingen ontbreken of als
er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u
dit nu doorgeven aan de ondersteuner via
WhatsApp.

Versienummer: 2.11
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Checklist – Inleveren en de toets afronden
Er zijn een paar dingen waar u op moet letten als u een student helpt met afsluiten.
Heeft de student zijn werk ingeleverd?
Raadpleeg de toets specifieke inleverprocedure als u het niet zeker weet.
Heeft een student per ongeluk te vroeg ingeleverd? Schakel dan altijd een ondersteuner in.
Meestal kan de ondersteuner hierbij helpen.
Ziet u na het inleveren weer het inlogscherm van de toetsomgeving?
Zo niet, dan is de student een stap vergeten. Voer de laatste stap uit.
Neem de instructies weer in als die voor uw toetssoort nog zijn gebruikt.
Let erop dat de USB-Pocket nog in de computer zit.
Punten waar u op moet letten voordat u het lokaal verlaat.
Heeft u alle studentinstructies weer ingenomen en in het ladeblok gedaan?
Bij een Questionmark toets de strookjes met inlog- en wachtwoord in de prullenbak doen.
Is de DTA-lijst gebruikt?
Ja: maak een foto en deel die op WhatsApp en voeg de lijst bij de presentielijst.
Staan alle computers weer op het inlogscherm van de toetsomgeving?
Zo niet, dan kunt u dit nog doen door op CTRL ALT DEL te drukken en dan op Sign Out te
klikken. ! In de Aletta Jacobshal is dit niet nodig
Laat de computers aan staan.
Sluit het lokaal af.

Versienummer: 2.11
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Inloggen
Het inloggen is vaak het lastigste moment van de digitale toets. Iedere
toetssoort kent zijn eigen inlogprocedure en dat kan voor verwarring
zorgen. Omdat studenten hun inloginstructies vaak slecht lezen is het
belangrijk dat u ze wél goed kent.

Inlogproblemen

Een ander struikelblok met inloggen is dat studenten hun eigen
inloggegevens moeten kennen. Als een student zijn inloggegevens verkeerd
invult, krijgt hij de foutmelding: Login Failed of Authentification failed.
Als studenten hun studentnummer zijn vergeten dan kunnen ze in plaats
van dat nummer ook hun Hanze e-mailadres gebruiken. Verder kunt u de
presentielijst nog raadplegen. Daar staan de studentnummers ook op.
Als studenten moeite hebben met hun wachtwoord is het altijd een goed
idee om het wachtwoord eerst even in de username balk te typen. Dan zien
studenten wat ze schrijven en merken ze snel of er een tikfout gemaakt is of
dat Caps Lock per ongeluk aan staat. Studenten kunnen het wachtwoord
vervolgens “knippen” en “plakken” naar de wachtwoordbalk.
Als een student na meerdere pogingen echt niet lukt om in te loggen, kijk
dan even of de student op de presentielijst staat. Zo ja, dan krijgt hij een
DTA-account. (DTA is de afkorting voor Digitaal Toets Account).

Versienummer: 2.11
26 augustus 2019

Wachtwoorden en
fouten

DTA-Accounts
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Een DTA-account is eigenlijk een naamloze gebruiker. Daarom is het
belangrijk om bij te houden wie welk DTA-account heeft gebruikt, zodat we
de gemaakte toets achteraf aan de student kunnen koppelen. Als u een lijst
gebruikt moet u hem fotograferen en delen op WhatsApp. De papieren lijst
gaat mee met de presentielijst.

Een andere foutmelding die studenten tegen kunnen komen bij het inloggen
is: Server Unreachable (zie afbeelding). In dat geval hebben ze hun
inloggegevens wel goed ingevuld, maar is er een probleem met de
computer, onze servers of met hun inschrijving. Als een student Server
Unreachable ziet, kijkt u eerst of hij op de presentielijst staat. Is dit niet het
geval, dan is dat de oorzaak van het probleem en moet hij de zaal verlaten.

Server Unreachable

Als de student wel op de lijst staat, kunt u de student verplaatsen of een
DTA-account geven. Uiteraard kunt u ook een ondersteuner om hulp
vragen. In D232 loont het overigens om witte kabel onder de tafel even te
controleren. Studenten trappen die kabel nog wel eens los.
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Extra tijd toekennen
Het DTC krijgt nog met enige regelmaat klachten door van studenten die ten onrechte geen extra tijd hebben
gekregen. Zodra een student tijd verliest door een technisch probleem mag hij die tijd inhalen. Stel studenten
hier alstublieft meteen mee gerust.
Als u twijfelt over uw beslissing om extra tijd toe te kennen kunt u altijd nog overleggen met uw hoofd en/of het
DTC.
Om miscommunicatie met andere surveillanten te voorkomen kunt u studenten met recht op extra tijd door een
technisch probleem markeren met een oranje pion. Deze staan in alle standaard toetslokalen.

Als we het hebben over technische problemen hebben we het over dit soort zaken:
-

Inlogproblemen
Een vastgelopen of uitgevallen computer
Opgaven die verloren zijn gegaan.
Verbindingsproblemen
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Blackboard
Blackboard is verreweg de meest gebruikte toetssoort op de Hanze. Het wordt
gebruikt voor zowel open vragen als multiple choice vragen.

Blackboard
toetsen

Hoewel Blackboard het vaakst gebruikt wordt, wekt het ook de meeste vragen op
bij studenten. Vooral het tussendoor opslaan en het afsluiten zorgt voor
verwarring. Als u studenten hierbij helpt hoeft u echter niet bang te zijn dat u hun
werk met één druk op een verkeerde knop zoek maakt.
In een multiple choice opdracht slaat Blackboard iedere verandering automatisch
op. Open vragen slaat Blackboard iedere twee minuten op. Dus zelfs als een
student werk kwijtraakt, is het maximaal dat van de laatste 2 minuten.
Softwaretoetsen
Toetsen met applicaties zoals Excel en Mathcad nemen we af in de Blackboard
omgeving. Dit noemen we Softwaretoetsen en die behandelen we in het volgende
hoofdstuk. Hierbij gelden iets andere regels dan bij reguliere Blackboard toetsen.

Autosavefreque
ntie

Inloggen

Studenten mogen bij een Blackboard toets meteen al inloggen. Op die manier
kunnen we problemen rondom hun wachtwoord of inschrijving al voor aanvang van
de toets oplossen.
Studenten moeten inloggen met hun studentnummer en hun wachtwoord. Als
studenten hun studentnummer niet meer weten, dan kunnen ze ook inloggen met
hun Hanze e-mailadres en wachtwoord.
Na het inloggen (de toets is nog niet door een DTC’er opengezet) komen de
studenten op een landingspagina. (Zie Afbeelding 1).
Afbeelding 1. Landingspagina.

Blackboard
inloggen

Zodra de toets open staat kunnen de studenten op log in again klikken.

De Homepage

Na het inloggen komen studenten op de homepage van hun toets. Hier vinden ze
instructies van hun docent, mogelijke bijlages en de toetsvragen.
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De homepage is ook de plek waar studenten moeten uitloggen als ze klaar zijn.
Bovenin het scherm ziet u altijd wie er is ingelogd. Helaas staat er niet altijd een
foto bij, maar de naam en het studentnummer klopt altijd. U moet als surveillant
tijdens de toets zo nu en dan een steekproef doen om te kijken of de juiste student
wel is ingelogd (vergelijk de studentnummers).
Afbeelding 2. Blackboard homepage

Blackboard
homepage

Open Vragen

Studenten kunnen open vragen tijdens de toets opslaan met Opslaan als concept
(zie afbeelding 3, item 1). Op die manier kan de student het antwoord later nog
bijstellen. Een vraag die als concept is opgeslagen krijgt op de Homepage een
oranje kleur. Wanneer studenten op Opslaan en Afsluiten klikken (afb 3, item 2)
leveren ze hem in. Afgesloten vragen zijn blauw gekleurd op de homepage.
Als studenten tijdens de toets een open vraag per ongeluk te vroeg afsluiten (blauw
gemaakt dus), dan kan een ondersteuner zo’n vraag weer openzetten. Om te
voorkomen dat studenten dit te vaak doen geeft Blackboard ze een waarschuwing
in beeld.
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Afbeelding 3. Open vragen.

Blackboard
open vragen
opslaan

Overigens slaat Blackboard open vragen iedere 2 minuten op. Als studenten door
een technisch probleem uit de toets raken, zal er niet veel werk verloren zijn. In de
meeste gevallen kunnen studenten opnieuw inloggen en verder gaan waar ze voor
het incident gebleven waren.
Sommige toetsen geven een maximum aantal woorden aan. Dit is slechts een
indicatie van wat de docent wil zien en moet voorkomen dat studenten veel te
lange of veel te korte antwoorden geven. Studenten kunnen dus wel over dit
maximum heen.

Maximum
aantal woorden

Het komt wel eens voor dat zinnen die studenten tikken door elkaar gaan lopen op
hun scherm. In dit geval kunt u de opmaak van het stuk tekst wissen om het weer
goed te krijgen.
Selecteer alle tekst in het veld en klik op het gummetje:

Adviseer studenten waar dit bij gebeurt om geen opmaak meer toe te voegen aan
hun tekst (vetgedrukt, koppen, opsommingstekens). Dat is de oorzaak van dit
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probleem. Als ze opmaak toe moeten voegen is het beter als ze dat als laatste actie
doen voordat ze opslaan en verzenden.

Multiple Choice vragen

Een multiple choice toets bestaat meestal uit één gedeelte. Af en toe komt het voor
dat een toets uit meerdere gedeeltes bestaat. Veel studenten vinden het dan
prettig om al hun vragen aan het eind van de toets nog eens te bekijken en
misschien aan te passen.
Als studenten vanuit een multiple choice gedeelte naar een ander gedeelte van de
toets willen zonder in te leveren, dan klikken ze rechts bovenin het scherm op
Exam home page. (Zie Afbeelding 4, item 1).

Blackboard
Multiple Choice

Multiple Choice
opslaan zonder
afsluiten

Blackboard vraagt ze dan of ze zeker weten of ze de pagina wel willen verlaten,
omdat hun werk mogelijk niet is opgeslagen. Dat is geen probleem; het werk van de
student is wél opgeslagen door Blackboard. Studenten kunnen dus op Leave This
Page klikken. (Zie afbeelding 4, item 2). Ze komen dan weer op de homepage.
Hoewel dit niet noodzakelijk is, kunnen studenten tussendoor op alle antwoorden
opslaan klikken (Afbeelding 4 item 3).
Als studenten klaar zijn en af willen sluiten, klikken ze op opslaan en verzenden
(Afbeelding 4 item 4). Als ze eenmaal op die knop hebben gedrukt kunnen ze niet
meer terug naar dit multiple choice gedeelte.
BB Afbeelding 4. Multiple Choice vragen.
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Bijgevoegde bestanden openen

Soms voegt een docent een casus toe aan de toets. Zo’n casus staat meestal op de
homepage. Het bestand ziet eruit als een weblink: de bestandsnaam is lichtblauw
gekleurd en onderstreept. Studenten kunnen erop klikken om het te openen.
Jammer genoeg blijft het venster met de bijlage niet zichtbaar als studenten in de
toets iets aanklikken of typen. Studenten geven dan aan dat ze hun bijlage “kwijt”
zijn. Die kunnen ze weer tevoorschijn halen met de toetsen ALT en TAB. Houdt ALT
daarbij ingedrukt en tik op TAB om door de verschillende openstaande vensters te
scrollen.

Blackboard
bijlagen
openen

Daarnaast kunnen ze hem terugvinden in de taakbalk helemaal onderaan hun
scherm. Sinds mei 2019 kunnen de studenten een bijlage en hun toets ook naast
elkaar hebben in split screen modus. Daarvoor slepen ze hun bijlage naar de zijkant
van hun scherm tot de muiscursor de rand raakt. Zodra ze de muis loslaten vult de
bijlage de helft van hun scherm.
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Inleveren

Als studenten klaar zijn met de toets moeten ze alle opdrachten afsluiten. Dat kan
door per vraag op Opslaan en afsluiten te klikken (Afbeelding 3, item 2.). Of door
alles in één keer af te sluiten door links bovenaan de home page op “Alle essays
afsluiten” te klikken. (Afbeelding 5, item 1.) Dan komt er een melding in beeld
waarin Blackboard vraagt of de student zeker weet dat hij alles wil afsluiten. Klik
daarbij op OK. (Zie afbeelding 5, item 2)

Blackboard
opslaan en
afsluiten

Afbeelding 5. Opdrachten inleveren
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De opdrachten die in afbeelding 5 item 3 nog oranje waren zijn nu blauw gekleurd.
Dat betekent dat ze zijn ingeleverd. Als alle opdrachten op de homepage blauw
gekleurd zijn is de student klaar om uit te loggen. (Zie Afbeelding 6, item 1)
Afbeelding 6. Afgesloten en klaar om uit te loggen.

Om definitief uit te loggen klikt de student nog :
1. Op de Windows knop link onderin het scherm
2. Op het icoon van het poppetje
3. Op Sign Out
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Samenvatting Blackboard regels
Mogen studenten alvast
inloggen?

Ja, ze zien dan een melding dat de toets nog
niet beschikbaar is en dat ze op de starttijd op
try again kunnen klikken.
De toetsen openen automatisch op het
voorgeschreven tijdstip (bv. 08.30 of 11.30)

Zijn er DTA-accounts?

Ja

Wat hebben studenten
nodig om in te loggen?

Studentnummer + hun eigen wachtwoord

Moeten studenten
tussendoor opslaan?

Niet bij Multiple Choice vragen

Hoe ziet u dat het werk is
ingeleverd?

Als alle vragen op de homepage blauw zijn.

Hoe moeten studenten
uitloggen?

Als alle vragen op de homepage blauw zijn
kunnen studenten rechts bovenin hun scherm
op Uitloggen klikken.
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Software toetsen
Toetsen met programma’s zoals Excel, Acces, Visio, SPSS en Mathcad nemen we
tegenwoordig ook af in één omgeving. Dit maakt het mogelijk om meerdere typen
software in één keer bij een toets te betrekken. Bovendien kunnen praktijkgerichte
opdrachten in deze applicaties gecombineerd worden met multiple choice of open
vragen.

De omgeving

Zodra studenten inloggen in de Softwaretoetsomgeving krijgen ze eerst hun
toetspagina te zien. OP de achtergrond laadt een seconde of tien later ook een
bureaublad. (Zie Afbeelding 1)
Op het bureaublad staan snelkoppelingen naar diverse applicaties. Die
snelkoppelingen hebben studenten zelden nodig. Er staan over het algemeen directe
links naar hun toetsbestanden op de toetspagina, maar daarover straks meer.

Het
bureaublad
van een
Softwaretoets

Die toetspagina kunnen ze altijd weer openen door op het pictogram linksbovenin
het scherm te klikken. (Afbeelding 1, item 1).
Een ander belangrijk pictogram op het bureaublad is die voor de taalinstellingen
(Afbeelding 1, item 2). Als studenten daar op klikken kunnen ze de taal van de
verschillende applicaties wijzigen. Standaard staat die op Engels.
Afbeelding 1, Bureaublad.

Versienummer: 2.11
26 augustus 2019

Pagina 29 van 49

Er staan instructies voor het wijzigen van de taalinstellingen op hun toetspagina,
maar ze vragen hierbij regelmatig om hulp. Het is dus goed dat u ook weet hoe u de
taalinstellingen moet wijzigen.
Als studenten het taalpictogram aanklikken komen ze in het scherm van afbeelding
2. Daar moeten ze de taal aanklikken (items 1 & 3) die ze willen hebben en
vervolgens op de knop Set as Default klikken (items 2 & 4). Als het goed gaat komt de
taal die ze willen hebben dan vetgedrukt bovenaan in de lijst te staan. Als ze dat in de
twee onderste lijstjes hebben gedaan drukken ze op OK (item 5). Het programma
herinnert ze er dan aan dat ze hun Office Applicatie mogelijk moeten herstarten
voordat de wijzigingen effect hebben.
Bij softwaretoetsen hoort nog wel een set met instructieformulieren. Op deze
formulieren staat alleen nog beschreven hoe studenten hun taalinstelling kunnen
wijzigen.
Afbeelding 2. Language Settings

De Softwaretoets toetspagina

Op de toetspagina vinden studenten hun vragen, eventuele instructies en de knop
naar het inleverportaal.
De Softwaretoetsomgeving lijkt meer op de reguliere Windows omgeving. Zo zien
studenten een taakbalk onder in het scherm, waarmee ze makkelijk van het ene naar
het andere programma kunnen navigeren.

De homepage
van een
Softwaretoets

Om vanuit de toetspagina naar het bureaublad terug te komen moeten studenten
het venster met de toetspagina minimaliseren.
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Bestanden opslaan als

Op de homepage van de toets staat altijd een link naar het toetsbestand. Zodra
studenten dat bestand aanklikken download dat bestand vanzelf. Er verschijnt een
balk onderin hun scherm met daarin een pictogram van het gedownloade bestand.
Als ze dit aanklikken start hun opdracht vanzelf.
In tegenstelling tot vroeger (voor juni 2019) is hun bestand nu al opgeslagen. U hoeft
de schermen van uw studenten niet langer te controleren op de Read Only / Alleen
lezen melding.

Bestanden
openen en
direct opslaan
als bij een
Softwaretoets
.

Wijs de studenten er nog wel op dat ze hun bestand moeten opslaan onder hun
eigen naam en studentnummer. Dit doen ze door in hun programma op file /
bestand (stap 1) te klikken en dan te kiezen voor save as / opslaan als (stap 2). Dan
kiezen ze de map documents (stap 3) en daar kunnen ze hun werk onder een andere
naam opslaan.
NB: Het is niet erg als studenten meerdere bestanden aanmaken. Alleen bij het
inleveren moeten ze goed opletten dat ze het juiste bestand kiezen.
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Tussendoor opslaan

Hoewel er bij de meeste programma’s een autosave meeloopt (SPSS is een
belangrijke uitzondering hierop) is dit echt een laatste redmiddel bij problemen. Het
is van belang dat studenten hun werk zelf ook nog regelmatig opslaan. Dat kan met
de toetsencombinatie Ctrl + S en met het Floppy Disk icoontje links bovenin het
scherm
Als studenten om hulp vragen bij het afsluiten en inleveren moet u erop toezien dat
ze hun werk op deze manier opslaan.

Inleveren

De knop voor het inleveren staat op de toetspagina. Als studenten daarop klikken,
komen ze in een scherm waar ze bestanden kunnen uploaden. Onder het kopje
opdracht verzenden klikken ze op bladeren in mijn computer en selecteren ze het
bestand, of de bestanden, die ze moeten inleveren. (Afbeelding 3, item 1 en item 2).
Afbeelding 3. De inleverpagina

Bestanden
tussendoor
opslaan

Bestanden
inleveren

Als studenten niet zeker weten welk bestand ze moeten uploaden moeten ze kijken
naar de tijden waarop hun bestanden voor het laatst zijn gewijzigd. Het meest
recente bestand is vaak het juiste.
Is het bestand gevonden, dan klikken studenten op open. (Afbeelding 5 item 3). Het
geselecteerde bestand wordt nu bijgevoegd en komt op de pagina te staan. (Zie
afbeelding 6. Item 1). Als dat inderdaad het juiste bestand is, kunnen studenten het
inleveren door op verzenden te klikken. (Zie Afbeelding 6. Item 2)
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Afbeelding 6. Bestanden verzenden.
Bestanden
inleveren

Op het volgende scherm zien studenten een overzicht van alle ingeleverde
bestanden. Op de linkerhelft van het scherm laad een voorbeeld van het ingeleverde
bestand. Het kan lang duren voordat dat voorbeeld is geladen. Als er in het rechter
menu al een bestandsnaam staat is dat een teken dat het werk al is verzonden.
Studenten die zeker weten dat ze het juiste bestand hebben ingeleverd hoeven
daarom niet te wachten tot het voorbeeld klaar is met laden.
Als ze zeker willen weten dat ze het juiste bestand hebben ingeleverd zullen ze wel
even moeten wachten op het voorbeeld. Als blijkt dat een student toch het
verkeerde bestand heeft ingeleverd kunt u een ondersteuner om hulp vragen. Als er
geen probleem is kunnen studenten terug naar de homepage (afbeelding 7. Item 3)
om uit te loggen
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Afbeelding 6. Bestanden zijn ingeleverd.
Eenmaal
op de

Softwaretoets
afsluiten

homepage moeten studenten misschien nog aanvullende vragen maken en inleveren
zoals ze gewend zijn in een reguliere Blackboard toets.
Om definitief uit te loggen klikt de student nog :
1. Op de Windows knop link onderin het scherm
2. Op het icoon van het poppetje
3. Op Sign Out
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Samenvatting Softwaretoets regels
Taalinstructies alvast
uitdelen?

Ja

Mogen studenten
alvast inloggen?

Ja, ze zien dan een melding dat de toets nog niet
beschikbaar is en dat ze op de starttijd op try again
kunnen klikken.

Standaard
regels bij
Softwaretoets
en.

De toetsen openen automatisch op het
voorgeschreven tijdstip (bv. 08.30 of 11.30)
Zijn er DTA-accounts?

Ja

Wat hebben studenten Studentnummer + hun eigen wachtwoord
nodig om in te loggen?
Hoe moeten studenten Er staat altijd een link op de toetspagina. Deze moet
hun de benodigde
aangeklikt worden, vervolgens kiezen voor Opslaan
als.
applicatie en hun
toetsbestand openen?
Moeten studenten
tussendoor opslaan?

Ja, het liefst iedere paar minuten.

Hoe ziet u dat het werk Op de pagina “inleveren bestand”” ziet de student
is ingeleverd?
zijn bestanden staan. Daarnaast zijn alle vragen op
de homepage blauw.
Hoe moeten studenten Als alle vragen op de homepage blauw zijn kunnen
uitloggen?
studenten rechts bovenin hun scherm op Uitloggen
klikken.
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Questionmark
Questionmark toetsen zijn meestal multiple choice toetsen en wijzen zich
grotendeels zelf. Alleen het inloggen is een lastig moment.

Inloggen

NB! De inlogprocedure voor QM is vereenvoudigd ten opzichte van
schooljaar 2017-2018. Studenten hoeven hun studentnummer niet meer
in te vullen als wachtwoord.
De eerste stap is hetzelfde als voor iedere andere toets: studenten loggen
in op de toetsomgeving met hun studentnummer en wachtwoord. De
studenten komen dan op een pagina terecht met één enkele link. Daar
moeten ze op klikken. (zie Afbeelding 1)
Afbeelding 1. De link naar Questionmark

Inloggen
Questionmark

Afbeelding 2. My Dashboard en overzicht toetsen.
Via de link komen de studenten in Questionmark op een pagina genaamd:
My Dashboard. Daar zien ze hun toets staan. In dit scherm kunnen ze ook
de taalinstelling van Questionmark nog aanpassen. Die staat standaard op
Engels. Dit heeft overigens geen invloed op de taal van de opgaven, enkel
op de interface. Het is beter om hier niet aan te zitten.
Zodra studenten op de groene afspeelknop klikken komen ze in het
voorportaal van de toets. Questionmark vraagt ze nu om een
monitorwachtwoord. Dit is het wachtwoord waarmee ze daadwerkelijk in
de toets zullen komen. U krijgt dit monitorwachtwoord van de
ondersteuner, op papieren strookjes die u kunt uitdelen als u het sein
heeft gehad de toets kan starten.
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Afbeelding 3. Monitorwachtwoord

Monitorwachtwoord
Questionmark

Tijdens de toets

Questionmark geeft zelden problemen als de studenten gestart zijn.
Questionmark slaat alle antwoorden meteen op, dus zelfs als de toets om
wat voor reden dan ook “verdwijnt,” kan de student opnieuw inloggen en
weer verder werken.
Het monitorwachtwoord verandert 30 minuten na de start van de toets.
Als studenten na die tijd opnieuw moeten inloggen moet u WhatsApp om
het nieuwe wachtwoord vragen.

Tijdens de Questionmark
toets

Inleveren

Om de toets in te leveren klikken studenten op de Submit knop rechts
onderaan de pagina. (Zie afbeelding 4. Item 1) Ze krijgen dan nog een
waarschuwing, dat het inleveren definitief is als ze op OK klikken.
Bij de meeste toetsen krijgen studenten op het eindscherm nog hun score
te zien en daarna kunnen ze op de close knop klikken. Die zit ook weer
rechts onderin.
Afbeelding 4. Een QM submit & close knop

Inleveren
Questionmark

Nadat de student op close hebben geklikt komen ze terug op de eerste
inlogpagina (afbeelding 1.) Rechts bovenaan die pagina staat ook de knop
waarmee ze moeten uitloggen. (zie Afbeelding 5)
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Nadat ze die hebben aangeklikt moeten de student nog op CTRL + ALT +
DEL drukken kiezen voor Sign Out.
Uitloggen Questionmark

Afbeelding 5. Uitloggen.

Samenvatting Questionmark regels
Mogen studenten
alvast inloggen?

Ja, tot aan het scherm waar ze het
monitorwachtwoord moeten invoeren.

Zijn er DTA-accounts?

Ja

Wat hebben studenten
nodig om in te loggen?

Studentnummer + hun eigen wachtwoord

Moeten studenten
tussendoor opslaan?

Nee

Hoe ziet u dat het werk
is ingeleverd?

Als een student op submit klikt en de
waarschuwing die daarop volgt heeft geaccepteerd
is het ingeleverd.

Strookje met het monitor wachtwoord

Standaardregels
Questionmark

! Het monitor wachtwoord verandert na de eerste 30 minuten.
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iQualify
iQualify is een overzichtelijke en intuïtieve toetsomgeving waar we
multiple choice toetsen mee afnemen. Studenten ondervinden over het
algemeen weinig problemen.

De Startpagina

Zodra de toets open staat komen studenten op de startpagina van
iQualify. Daar zien studenten welke toets klaar staat en vaak staat daar
ook een introductietekst bij die uitlegt wat er van ze wordt verwacht.

Startpagina iQualify

Om te beginnen, klikken studenten op de toets die onder de
introductietekst staat. (Zie afbeelding 1)
Afbeelding 1. De startpagina
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De vraagpagina

Vraagpagina iQualify

Op de vraagpagina vinden studenten altijd een paar vaste knoppen op de
navigatiebalk. De eerste knop is de X links bovenin. (Afbeelding 2, item 1).
Als studenten op deze knop drukken gaan ze terug naar de startpagina om
de toets daar opnieuw te openen. Dat kan uitkomst bieden als een van de
andere knoppen even niet werkt zoals het hoort. Antwoorden worden in
iQualify altijd direct opgeslagen dus studenten kunnen op ieder moment,
zonder verlies van gegevens terugkeren naar de startpagina.
Afbeelding 2. De vraagpagina

Aan de andere kant van de navigatiebalk zit een knop in de vorm van een
tekstballon, waarmee studenten een opmerking kunnen plaatsen bij de
vraag. De docent kan deze opmerkingen meenemen bij het nakijken. (Zie
afbeelding 2, item 2)
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Afbeelding 3. Overzicht en snel navigeren

Door iQualify navigeren

De studenten zien midden in de oranje menubalk met welke vraag ze op
dat moment bezig zijn en hoeveel vragen er in totaal zijn. (Afbeelding 2,
Item 3). Als ze erop klikken komt er een menu tevoorschijn met een
compleet overzicht van alle vragen in hun toets. (Zie afbeelding 3). Met
behulp van dit overzicht kunnen studenten snel en makkelijk zien welke
vragen al gemaakt zijn en welke niet. Daarnaast kunnen ze via dit
overzicht snel door de toets navigeren.

Samenvattingspagina & inleveren

Aan het einde van de toets zien studenten een samenvattingspagina
(afbeelding 4. Item 1). In het complete overzicht (afbeelding 3) staat deze
pagina helemaal onderaan.
Daar kunnen ze in een oogopslag zien welke vragen nog niet beantwoord
zijn (Afbeelding 4. Item 2).

iQualify inleveren

Zo lang er nog onbeantwoorde vragen zijn blijft de knop inleveren onderin
het scherm grijs. (Afbeelding 4. Item 3)
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Afbeelding 4. Samenvatting met onbeantwoorde vragen

Als alle vragen zijn beantwoord zien studenten de samenvattingspagina
het scherm van afbeelding 5.
Om de toets in te leveren zetten studenten een vinkje om aan te geven
dat ze begrijpen dat ze hun antwoorden niet meer kunnen wijzigen.
Daarna klikken de op de knop toets afsluiten. (Afbeelding 5. Items 1 & 2).

iQualify inleveren

Afbeelding 5. Klaar om in te leveren.
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Afbeelding 6. Inzage

iQualify inzage

Cijfer, inzage & uitloggen

Na het afsluiten zien studenten een voorlopig cijfer.
Als de docent dit zo heeft ingesteld kunnen studenten daarna terug naar
hun vragen om inzage te doen. Bij dit inzageproces kunnen de studenten
hun antwoorden uiteraard niet meer veranderen, maar nog wel
opmerkingen plaatsen.
Als studenten klaar zijn klikken ze op het kruisje en daarna op CTRL + ALT
+ DELETE en Sign Out om de computer weer op de inlogpagina van de
toetsomgeving te krijgen.
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Samenvatting iQualify regels
Mogen studenten
alvast inloggen?

Ja, studenten zien dan “account niet geactiveerd”

Zijn er DTA-accounts?

Ja

Wat hebben studenten
nodig om in te loggen?

Studentnummer / Hanze e-mail + hun eigen
wachtwoord

Moeten studenten
tussendoor opslaan?

Nee

Hoe zie je dat het werk
is ingeleverd?

De student ziet een cijfer.

Standaardregels iQualify

! Na afloop van een eerste kans is er vaak een inzage.
! Bij een herkansing krijgen studenten de mogelijkheid om zelf een inzage te
doen zodra ze hun werk hebben opgestuurd. Studenten kunnen dan
terugkijken naar hun vragen, en de juiste antwoorden zien. Wees dus niet
bevreesd dat studenten frauderen als u dit ziet. (zie Afbeelding 6).
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Exotische toetsen
Naast de vier toetssoorten die we zojuist hebben behandeld (Blackboard,
Software, Questionmark en iQualify) nemen we ook nog toetsen af in een
paar andere systemen.

Exotische toetsen

Denk hierbij aan:
•
Questify
•
10 voor de Leraar
•
Hogeschooltaal
•
MapleTA
•
TAVAN
•
Wet Financieel Toezicht (WFT)
Deze toetsen komen te weinig voor om ze hier uitgebreid te behandelen.
Voor aanvang van een dergelijke toets komt er iemand van het DTC bij u in
het lokaal langs om uit te leggen wat er moet gebeuren.
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Handige toetsenbordcombinaties
Algemeen
Ctrl + C = Kopiëren
Ctrl + X = Knippen
Ctrl + V = Plakken
Ctrl + F = Vinden
Ctrl + Alt + 5 = Euroteken
Ctrl + Z = Actie ongedaan maken
Ctrl + Y = Ongedaan maken weer ongedaan maken

Toetsenbord combinaties
i.p.v. gebruik van de muis

‘ + letter = accent grave op de letter
Shift + “ + letter = puntjes op de letter
Shift + ^ + letter = dakje op de letter
Shift + pijltjestoetsen = tekst selecteren (handig als de muis slecht meewerkt)
Shift + Enter = Eén witregel aanbrengen i.p.v. twee.
Alt + Tab = Alle geopende vensters tonen en ertussen navigeren.
Insert = Deze even indrukken als een student midden in een word tikt en de
letters die voor de cursor staan verdwijnen.
Office applicaties (Excel, Acces, Word)
Alt + F4 = Venster sluiten
Ctrl + F1 = Toon het menu lint / Verberg het menu lint
Ctrl + S = Opslaan
Blackboard
Ctrl + Q = Opmaak verwijderen
Aletta Jacobshal
Wissel taalinstellingen toetsenbord = Ctrl + Shift
Gebruik dit als studenten opeens andere tekens typen dan de bedoeling is. Dit
komt best vaak voor, omdat het makkelijk is om deze toetsen per ongeluk in te
drukken.
Geluid (specifiek voor de toetsomgeving)
Ctrl + F9 = Geluid zachter
Ctrl + F10 = Geluid harder
Ctrl + F11 = Mute / Unmute
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Alt-combinaties voor veelvoorkomende letters
Soms werken de gebruikelijke toetsenbordcombinaties niet. In dat geval
kunt u de student nog voorzien van zogenaamde alt-codes. Studenten
moeten bij deze toetscombinaties de Alt toets ingedrukt houden terwijl ze
de bijbehorende cijfers één voor één intikken op het toetsenbord of
numeriek gedeelte van het toetsenbord.
De student hoeft de cijfers niet vast te houden, alleen de Alt toets!
Zodra de betreffende cijfers zijn ingetikt kan de Alt-toets worden
losgelaten en verschijnt de gewenste letter.
â = alt + 131
ä = alt + 132
à = alt + 133
é = alt + 130
ê = alt + 136
ë = alt + 137
è = alt + 138

Alt + cijfercombinaties

ï = alt + 139
î = alt + 140
ì = alt + 141
ü = alt + 129
ö = alt + 148
€ = alt + 0128
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Overige informatie
Wie werken er bij het DTC?

Wiebe de Jong
Marieke Crebas
Matti Blok
Matthijs Schornagel
Jan Doornbos
Erik de Jong
Reinder Dijk
Ans Straatman
Sandra Roemers
Janice Fritzen
Tom Spierings
Paul Hodselmans

coördinatie
functioneel beheer
functioneel beheer
chef afname
techniek
techniek
ondersteuning QM
algemene ondersteuning
supersurveillant
ondersteuning iQualify en Wiebengacomplex
ondersteuning Wiebengacomplex
ondersteuning Wiebengacomplex

Wie werken er bij het
Digitaal Toets Centrum

Jan Doornbos en Erik de Jong zijn over het algemeen op de achtergrond
actief, maar op drukke momenten tijdens de piekperiodes kunt u ze ook in
de lokalen tegenkomen.
Daarnaast wordt het DTC ondersteund door medewerkers van Fieldservice
bij de op- en afbouw van de lokalen en in piekperiodes bieden zij
ondersteuning tijdens de afname van toetsen.

Contactinformatie

Het Digitaal Toets Centrum heeft een kantoor in D.111 op ZP9
(Brugsmaborg).
Het algemene e-mailadres is: digitaaltoetsen@org.hanze.nl
Er is geen algemeen telefoonnummer, maar alle surveillantentelefoons
bevatten de nummers van Matti, Marieke en Matthijs. In noodgevallen
kunt u een van hen bellen.
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Aanvullende technische informatie
Inlogsessies
Een sessie start zodra je inlogt op de server.
Bij Questionmark staat de sessieduur op 10 minuten, omdat de autosave frequentie daar vrij laag is.
Door de sessie bij deze toetssoort lang te laten kunnen studenten bij een vastloper of een crash rustig
opnieuw inloggen zonder dat hun werk kwijt is. Als het goed is treft de student zelfs de muiscursor
weer aan waar hij is achtergelaten.
De lange sessieduur ondervangt de lage autosave frequentie dus.
Bij Softwaretoetsen staat de sessieduur ook op 10 minuten. Hoewel de autosave voor de meeste
applicaties (Excel, Access etc.) hoog is, willen we hier liever niet teveel op vertrouwen. Daarom
hebben we ook voor deze toetssoort gekozen voor een lange sessieduur.
Als een technisch probleem zich juist in de sessie manifesteert zullen we deze in het geval van BB + App
of Questionmark moeten killen. Het kost teveel tijd om te wachten tot de sessieduur is verlopen.
Dit is ook de reden waarom we de sessieduur voor andere toetssoorten (waar de autosave dat
toestaat) juist laag houden.
Sessie time-outs

Autosave intervallen
applicatie

10vdl

session time-out
(in minuten)
1

excel

autosave interval
(in minuten)
1

BB + app

10

visio

5

bbsecure

1

access

nvt

excel

10

word

1

iQualify

1

spss

nvt

MapleTA

1

mathcad

10

mathcad

10

QMP (Questionmark)

10

questify

1

spss

10

tavan

1

toelatingstoetsPabo

1

wftJuno

1

soort
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