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Stappenplan toets uitgever afnemen

Stappenplan voor het gebruiken van een toets van een uitgever
In WinToets is het mogelijk om toetsen van uitgevers te gebruiken. Deze toetsen kunt u zelf
aanpassen. De meeste uitgevers stellen online toetsen beschikbaar in zogeheten ZIP pakketjes.
In dit document laten we u in algemene zin zien hoe u zo’n toets downloadt, aanpast en afneemt in
het eigen schoolnetwerk.
U doorloopt hierbij de volgende stappen:
[1] Toets ophalen









Surf op uw school, vanuit het docentennetwerk, naar de website met methodeondersteuning bij uw methode en log daar in.
Blader in deze site naar het gedeelte, waar wintoetsen worden aangeboden.
Klik op de toets om deze te downloaden. Dit is meestal in een .zip formaat.
Open de map waar de toets is gedownload:
o Klik in de balk onderin uw browser met de rechtermuisknop op het gedownloade
pakketje en kies voor ‘show in folder’
o Of open de (Windows) Verkenner en blader naar de map Downloads.
Kopieer het .zip bestand naar een map waar u de toets wilt hebben.
Klik dan met uw rechtermuisknop op het zip bestand en kies voor ‘Hier uitpakken’.
Check of er nu een .tst bestand staat. Als er nog een .zip staat kiest u opnieuw voor ‘Hier
uitpakken’.

[2] Toets openen in WTMaak



Start op uw school, vanuit het docentennetwerk, van het WinToets pakket het onderdeel
WTMaak op. Kunt u die niet vinden? Vraag het dan even aan uw applicatiebeheerder. De
locatie van WinToets verschilt per school.
Open het gedownloade TST bestand via Bestand | Open.

Figuur: dit TST bestand openen we vanuit uit een map.
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Blader door de toets met de knop rechtsonder en breng waar gewenst, wijzigingen aan.
U kunt een vraag toevoegen via “Item | Tussenvoegen”.
U kunt meerdere toetsen samenvoegen via “Bestand | Toevoegen”.
Kijk via Project | Instellingen of alle afname-instellingen naar wens zijn en zo niet, pas die dan
aan. Blader vooral naar het tabblad ‘Tijdens’ waar u onder andere kunt instellen of de cursist
terug mag bladeren.

Figuur: De toets is geopend in WTMaak. Hier kunt u door de toets bladeren en vragen
aanpassen of toevoegen.
[3] Toets opslaan in cursistennetwerk


Kies vanuit Bestand voor de optie Exporteren | Als WinToets 5.0 | Standaard [TST].

Figuur: Gebruik bij voorkeur Exporteren om een toets op te slaan. Dit garandeert dat de bronnen bij
de toets beschikbaar zijn.



Wijs in het cursistennetwerk, binnen de mappenstructuur van de toetsmap, de map aan
waar u de toets naartoe wilt exporteren. Weet u niet welke drive en map het hier betreft,
vraag daar dan naar bij uw applicatiebeheerder. De locatie is per school verschillend.
Voer de export uit.
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[4] Testen en/of afnemen.




Start het onderdeel WTAfname.
Kunt u die niet vinden? Vraag het dan even aan uw applicatiebeheerder.
De locatie is per school verschillend.
Kies de toets in de map waarin u deze heeft geëxporteerd.
Log in met uw gegevens (in geval van handmatig inloggen)

Figuur: Inloggen gebeurt hier handmatig, maar kan ook geautomatiseerd.


Als de cursist de toets geheel doorloopt, zal de uitslag volautomatisch worden opgeslagen.
Krijgt de cursist een foutmelding? Laat de systeembeheerder dan WinToets eerst goed
inregelen.

[5] Analyses terugzien










Log in het netwerk in als docent.
Start op uw school, vanuit het docentennetwerk, van het WinToets pakket het onderdeel
WTAnalyse op.
Kunt u die niet vinden? Vraag het dan uw applicatiebeheerder. De locatie van WTAnalyse kan
per school verschillen.
Geef als wachtwoord op: wtanalyse
Klopt dit niet? Dan heeft uw applicatiebeheerder die gewijzigd. Vraag hem/haar om het
correcte wachtwoord.
Open het juiste WTA bestand via Bestand | Open.
Weet u niet welke dat is, probeer dan het bestand met de meest recente datum.
Kijk anders in WTMaak bij Bestand | Projectinstellingen | Na afloop, hier staat de naam van
het gegevensbestand. De locatie ziet u zodra u op de knop achter In de gegevens submap
klikt.
Bekijk de resultaten en analyses van uw cursisten.
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Voor help bij WinToets: www.wintoets.nl/help50/
Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.blog en wintoets.blog
Verantwoording: © De Rode Planeet. Niets uit dit document mag worden gebruikt
buiten de instelling. Kopiëren binnen deze instelling is toegestaan. Onder geen beding
mag dit document gebruikt worden voor commerciële scholing van derden. Hiervoor
dient een aparte licentie aangevraagd te worden.
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Bijlage 1 | persoonlijke schoolgegevens WinToets
In mijn docentennetwerk is dit de map waar ik mijn toetsen op kan slaan:
___________________________________________________________________________

Ik vind WTMaak voor mij als docent in mijn schoolmenu op de plek:
___________________________________________________________________________

Dit is de map in het cursistennetwerk waar ik naartoe kan exporteren:
___________________________________________________________________________

Met dit cursist account kan ik een toets testen:
___________________________________________________________________________

Ik vind WTAnalyse voor mij als docent in mijn schoolmenu op de plek:
___________________________________________________________________________

Dit is in mijn school het wachtwoord om WTAnalyse te openen:
___________________________________________________________________________

Hier in het docentennetwerk vind ik de WTA-bestanden met uitslagen:
___________________________________________________________________________

