Taakhulp bij het analyseren
en aanpassen van resultaten (1/2)
Analyse:
Tabblad Toetsanalyse
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Analyse:
Tabblad Itemanalyse
1 ANALYSE OF AANPASSEN
Via deze knoppen kunt u wisselen
tussen het analyseren of
aanpassen van resultaten.

4 TERUG NAAR OORSPRONG
Klik op deze knop om de
oorspronkelijke analyse te bekijken
en weer terug te gaan naar de
aangepaste.

7 INDICATIE KWALITEIT
De kleurmarkeringen geven u een
indicatie van de kwaliteit van de
vragen. Meer informatie vindt u in
de Help.

2 i-TJE EN VERSIES
Via het i-tje kunt u de detailinformatie of een preview van de
toets bekijken. Bij Versie kiest u de
gewenste toetsversie.

5 DOWNLOAD CSV
De analysegegevens kunt u ook
downloaden, bijvoorbeeld om ze in
Excel te verwerken.

8 OPMERKINGEN BIJ ITEMS
Op het tabblad Itemanalyse ziet u
hoeveel opmerkingen van
kandidaten er bij een vraag zijn.
Klik erop om ze te openen.
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3 TOETS- OF ITEMANALYSE

1

Gebruik deze tabbladen om te
wisselen tussen de toetsanalyse en
de itemanalyse.

6 VASTLEGGEN
Leg de analysegegevens vast bij de
vragen en toetsen zelf. In de
onderdelen Vragen en Toetsen
kunt u er bijvoorbeeld op filteren.

9 A-WAARDEN
Selecteer een item om aan de
rechterkant de a-waarden te
kunnen bekijken.

Taakhulp bij het analyseren
en aanpassen van resultaten (2/2)
Aanpassen:
Tabblad Toetsresultaat
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Aanpassen:
Tabblad Itemresultaat
1 ANALYSE OF AANPASSEN
Via deze knoppen kunt u wisselen
tussen het analyseren of aanpassen
van resultaten.
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TOETS- OF ITEMANALYSE

Gebruik deze tabbladen om te
wisselen tussen de toetsanalyse en
de itemanalyse.

5 CONTROLE AANPASSINGEN

Het is mogelijk om achteraf de
cesuurmethode, het
cesuurpercentage of de
cijferbepaling te wijzigen.

Voordat u een wijziging doorvoert,
kunt u controleren wat de gevolgen
zijn, bijvoorbeeld voor het aantal
geslaagde/gezakte kandidaten.

Vink hier vragen aan die u wilt goed
rekenen bij alle kandidaten.
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4 CESUUR AANPASSEN

7 GOED REKENEN
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8 NIET MEETELLEN
Vink hier vragen aan die u niet wilt
meetellen bij alle kandidaten.
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3 TOETSVERSIE SELECTEREN
Bij Versie kiest u de gewenste
toetsversie. Denk eraan dat u de
aanpassing mogelijk in meer versies
moet doorvoeren.

6 VRAAG PREVIEWEN
Via het i-tje kunt u de
detailinformatie of een preview van
de vraag bekijken.

9 ANTWOORDEN AANPASSEN
Hier kunt u bijvoorbeeld een sleutel
wijzigen of een gegeven antwoord
goed rekenen bij de invulvraag.

