Taakhulp bij het beoordelen
van open vragen (1/2)
Het afname-beoordelingsoverzicht
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1 WIJZE VAN BEOORDELEN
U kunt via de twee tabbladen zelf
kiezen of u per kandidaat of per
vraag beoordeelt.

4 BEOORDELEN
Hiermee kunt u (als u aan de beurt
bent) het beoordeelscherm
openen.

2 Status

3

Bij de status ziet u hoeveel vragen
er beoordeeld zijn.

5 AFRONDEN
Hiermee rondt u uw beoordeling
af, zodat eventueel de volgende
beoordelaar kan starten. U kunt
uw beoordeling daarna alleen nog
bekijken (en niet meer wijzigen).
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TYPE BEOORDELAAR

1

Hier ziet u of u 1e of 2e beoordelaar
(B1 of B2) of herbeoordelaar (HB)
bent of de eindbeoordeling (EB)
moet uitvoeren en de status ervan.

6 VASTLEGGEN
Door de beoordelingen vast te
leggen, worden de resultaten bij
de kandidaten zichtbaar. De
kandidaat verdwijnt uit uw
overzicht.

Taakhulp bij het beoordelen
van open vragen (2/2)
Een beoordeling invullen
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In het witte vakje vult u de
vraagscore in.

4 NOG TE BEOORDELEN
Het aantal vragen dat u nog bij
deze kandidaat moet beoordelen is
hier vermeld.

7 OVERZICHT
Hier kunt u een overzicht van
beschikbare open vragen opvragen
en naar de eerste open vraag gaan.
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1 VRAAGSCORE INVULLEN
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2 FEEDBACK

3 WIS BEOORDELING

U kunt feedback voor de kandidaat
invoeren. Of dit vak beschikbaar is,
hangt af van de instellingen.

5 VOORTGANG
Hier ziet u welke vraag u nu
beoordeelt en hoeveel vragen u bij
deze kandidaat in totaal moet
beoordelen.

8 SLUITEN
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Als u een beoordeling wilt wissen,
kan dat via deze knop.

6 BLOKINTRODUCTIE
Bij toetsen die in blokken zijn
verdeeld kunt u met deze knop de
blokintroductiepagina opvragen.

9 VORIGE/VOLGENDE

U kunt de beoordeling tussentijds
sluiten en op een ander moment
verder gaan.
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Via deze knoppen gaat u naar de
volgende te beoordelen vraag of
terug naar de vorige vraag.

