Overzicht instructies voor digitale examens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hoe start je het examen?
Welk materiaal heb je nodig om je examen af te leggen?
Hoe weet je hoeveel tijd je nog hebt om je examen af te
leggen?
Uit hoeveel onderdelen bestaat het examen?
In welke volgorde moet je de verschillende onderdelen
aﬂeggen?
Waar vind je een overzicht van de vragen die je moet
beantwoorden?
In welke volgorde moet je de vragen beantwoorden van een
onderdeel?
Wat moet je doen als er rechts op het scherm een schuifbalk
verschijnt?
Hoe los je een meerkeuzevraag op?
Wat is een breinbreker?
Hoe wis je een antwoord?
Hoe keer je terug naar je examen wanneer er een nieuw
tabblad geopend werd?
Hoe vind je de bron die gebruikt werd om de vraag op te
stellen?
Hoe sluit je het examen af?
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1.

Hoe start je het examen?
» Op je kladblad zit een sticker met een code.
» Wacht totdat het startuur van het examen is aangebroken.
» Geef de code in op het startscherm van de computer.
» Klik op de startknop.
» Het examen start automatisch.

2.

Welk materiaal heb je nodig om je examen af te leggen?
Een kladblad
» Je krijgt een kladblad nadat je je hebt aangemeld voor het examen.
» Je mag dit kladblad gebruiken tijdens het examen, maar het kladblad wordt niet verbeterd.
» Als je het examenlokaal verlaat, geef je dit kladblad aan één van de toezichters.
Extra materiaal
» Het extra materiaal dat je nodig hebt voor het examen, ligt klaar op je tafel.
» Na het examen geef je dit materiaal samen met het kladblad aan één van de toezichters.

3.

Hoe weet je hoeveel tijd je nog hebt om je examen af te
leggen?
In de titelbalk rechtsboven op je scherm zie je een klok: De klok telt af. Je ziet dus onmiddellijk
hoeveel tijd je nog hebt om je examen af te leggen.

4.

Uit hoeveel onderdelen bestaat het examen?
» Elk examen bestaat uit een aantal onderdelen. Voor elk onderdeel zie je een blokje op
het startscherm. De inhoud van het onderdeel en het gewicht ervan staan in de blokjes.
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5.

In welke volgorde moet je de verschillende onderdelen aﬂeggen?
» Je kiest zelf in welke volgorde je de verschillende onderdelen van het examen aﬂegt.

6.

Waar vind je een overzicht van de vragen die je moet
beantwoorden?
Je kan het overzicht raadplegen op twee verschillende manieren:
1. Bovenaan links op het scherm zie je dit icoontje:
» Klik op het icoontje.
» Je krijgt nu een overzicht van alle vragen van een examenonderdeel:

2.. Aan de linkerzijde van het scherm zie je deze schuifbalk:
» Open deze schuifbalk door met je muis het pijltje naar rechts te slepen.
» Je krijgt nu een overzicht van alle vragen van het examenonderdeel.

7.

In welke volgorde moet je de vragen beantwoorden van een
onderdeel?
Je kiest zelf in welke volgorde je de vragen beantwoordt. Je kan dit op 2 manieren doen:
1. Je klikt op dit pijltje om naar een volgende vraag te gaan:
2. Je opent het overzicht van de vragen (zie hoger). Door op een vraag te klikken, kan je die
vraag beantwoorden.

8.

Wat moet je doen als er rechts op het scherm een schuifbalk
verschijnt?
» Deze schuifbalk betekent dat slechts een deel van de vraag zichtbaar is op je
scherm.
» Sleep de schuifbalk naar beneden. Zo krijg je de volledige vraag te zien en kan
je de vraag beantwoorden.
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9.

Hoe los je een meerkeuzevraag op?
» Je kiest één van de antwoordmogelijkheden. Er is slechts één correct antwoord. Laat geen
vragen open. Je verliest geen punten voor een fout antwoord.

10. Wat is een breinbreker?
» Bovenaan rechts op het scherm zie je dit icoontje:
» Als je een vraag open wil laten of je antwoord later opnieuw wil bekijken, klik je op dit
icoontje.
» Er verschijnt een sterretje bij die vraag. Zo vind je die vragen snel terug
.

11. Hoe wis je een antwoord?
» Druk op de Reset-knop bovenaan rechts op het scherm:
» Als je op deze knop drukt, dan verdwijnt je antwoord en kan je de vraag opnieuw
beantwoorden.

12. Hoe keer je terug naar je examen wanneer er een nieuw
tabblad geopend werd?
» Bij sommige vragen wordt de vraag geopend in een nieuw tabblad. Bijvoorbeeld:

» Er verschijnt nu een nieuw tabblad bovenaan je scherm. Klik op het 1e tabblad om terug
te keren.
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13. Hoe vind je de bron die gebruikt werd om de vraag op te
stellen?
» Druk op de bron-info knop bovenaan rechts op het scherm:

14. Hoe sluit je het examen af?
1. Druk op de knop “Beëindig” rechts onderaan je scherm:
2. Het programma vraagt je bevestiging.
» Als je bevestigt, is je examen beëindigd en kan je niets meer veranderen aan je antwoorden.
» Dit wordt gemeld met deze boodschap:

3. Sluit de browser af door op het kruisje bovenaan rechts op je scherm te klikken:
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