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Inleiding
STEM heeft theorie examens beschikbaar voor verschillende kwalificaties. Deze examens bieden we
aan via het digitale afnamesysteem, Toetssysteem.
Via een webbased applicatie worden de kennisexamens en lees- en luisterexamens digitaal ingericht
waardoor een hoge mate van efficiency behaald kan worden. Toetssysteem biedt de gebruiker vooral
ook veel gemak. Je hebt altijd en overal toegang tot het beheer van het systeem en alle data staan op
één beveiligde plek. Zo kan niets meer ‘verloren’ gaan.

Hoe werkt Toetssysteem?
De examens en/of toetsen worden door STEM ontwikkelt en klaargezet in een examenbank en zijn
vanuit Toetssysteem beschikbaar voor afname. Je kunt de examens en/of toetsen vervolgens
eenvoudig plannen en afnemen op een door jou gekozen moment, waarna de student de toets of het
examen via de webapplicatie kan maken.

Alles direct digitaal vastgelegd
Alle resultaten worden direct vastgelegd en bewaard op één beveiligde plaats. Er kan dus niets van de
beoordeling meer kwijtraken. Daar is ook de Inspectie blij mee. De controle van een examen is zoveel
mogelijk automatisch. Gesloten vragen worden direct gecorrigeerd, waardoor examendeelnemers snel
de uitslag van het examen krijgen.

Inschrijven van studenten
Om studenten te kunnen inschrijven voor een examen, moet er een CSV bestand ingevuld worden. De
originele bestanden en de werkinstructie voor het invullen van het bestand kunnen worden verkregen
via de helpdesk (info@stichtingstem.nl)
Log in Toetssysteem via deze link: https://www.teletoets.nl/administratie/adm_login.aspx

Je komt nu in het hoofdmenu.

Voor het inlezen van studenten klik je op ‘groepsinschrijving d.m.v. import’.
In het scherm selecteer je vervolgens het CSV bestand dat je hebt opgeslagen. Het scherm vult zich
nu met gegevens.

Je moet nu het vinkje ‘inschrijven op product’ aanvinken.

Er komt nu een drop-down menu waarin je het juiste examen kiest. De gegevens worden nu
overgenomen door het systeem. In het rechter gedeelte van het scherm kun je al een voorbeeld zien
van het de gegevens uit de eerste regel van het CSV bestand. Als hier een fout in staat (bijv.
geboortedatum verkeerd geschreven of OrganisatieID niet correct) dan komt er in het voorbeeld rechts
al een rood driehoekje.

Als het CSV bestand correct is ingevuld, dan zal er geen driehoekje komen en kun je verder door
rechtsonder op de knop ‘volgende’ te klikken.
Je krijg nu een scherm met nog een keer een voorbeeld maar dan met alle gegevens die in het CSV
bestand staan. Ook hier is er een mogelijkheid dat er een rood veld komt te staan als melding dat er
iets niet klopt. Is het CSV bestand correct ingevuld, dan zie je geen rode velden en kun je rechts op de
knop ‘importeren starten’ klikken.
Het systeem leest nu de gegevens van de studenten in en koppelt de studenten aan het examen dat
bij het invoeren is aangegeven.

Presentielijst genereren
Ga in het hoofdmenu naar ‘Rapportage’ en kies hier voor de optie ‘Presentielijst werkplek’.

Je vult nu dezelfde start- en einddatum die in het CSV bestand staan.
Je kunt bij ‘productdefinitie’ ook nog het juiste examen kiezen. Het systeem genereerd nu alle
studenten die zijn ingeschreven in het systeem voor de aangegeven periode en examen.
Je kunt van deze gegevens een Excel lijst maken met de knop ‘exporteren’ en/of Export met extra
gegevens.

Genereren behaalde resultaten
Klik in het hoofdmenu op ‘rapportage’ en vervolgens op ‘score per examen per deelname’.

Je vult de data van het afgenomen examen in welke ook in het al reeds ingelezen CSV bestand staat
vermeld en je kiest voor het afgenomen examen.
Klik vervolgens op ‘lijst tonen’.
Het systeem genereerd nu alle behaalde resultaten in de periode voor het examen dat is aangegeven.
De studenten die geen examen hebben gemaakt, komen niet terug op de resultatenlijst.
De gegenereerde gegevens kun je exporteren naar Excel via de knop ‘Exporteren en/of ‘Export met
extra velden’.

Gegevens student wijzigen
Je kunt per student de NAW gegevens wijzigen. Klik hiervoor in het hoofdmenu op ‘Deelnemer’ en
zoek op achternaam. Selecteer nu de juiste student en klik links onderin het scherm op ‘Wijzigen’.

Je komt nu op tabblad Algemeen waar je de NAW gegevens kunt aanpassen. Als je iets wijzigt, moet
je altijd rechtsonder in je scherm op ‘toepassen’ klikken om het op te slaan.
Selecteer de student en nu kun je met behulp van de knop ‘Informatie’ links onder in het scherm zien
voor welke examens de student is ingeschreven.

Via het selecteren van een examen en de knop ‘Details’ kun je ook zien wanneer het examen
is/wordt gemaakt, wat het examennummer was/is en wat het behaalde resultaat van de student is.
Als je dit scherm oproept via het selecteren van de student en met de knop ‘wijzigen’ dan kun je een
examendatum aanpassen. Hiervoor geldt wel dat dit alleen kan als de examendatum nog niet
geweest/gestart is. Het wijzigen van een examen is niet mogelijk. Als een student voor een verkeerd
examen is ingeschreven, dan kan dit niet hier gewijzigd worden. De student moet dan opnieuw
ingeschreven worden voor het juiste examen.

