TestVision

Digitaal toetsen
met een visie

Ontworpen door toetsspecialisten
Ondersteuning van de volledige toetscyclus
Logische, intuïtieve bediening
Geschikt voor formatief en summatief toetsen
Uitgebreide learning analytics
Veilig en stabiel
Teelen is uw partner

TestVision is gebruiksvriendelijk
en efficiënt en ondersteunt
het toetsproces

Over TestVision
TestVision is toetssoftware die volledig in dienst staat van
het toetsproces. Het is een uitgebreid toetssysteem dat
u ondersteunt bij het ontwikkelen, afnemen, nakijken,
beoordelen en analyseren van toetsen. TestVision
is ontworpen door de toetsspecialisten van Teelen.
Zij adviseren u graag over de vele mogelijkheden en
voordelen van digitaal toetsen.

Effectief ontwikkelen
Wilt u goede toetsen ontwikkelen? TestVision denkt
daarbij met u mee en is helder en gestructureerd. Het
toetssysteem zorgt voor overzicht en biedt flexibiliteit.
U kunt aanpassen wat u wilt op elk moment in het
toetsproces.

Een toetssysteem moet
voldoen aan de hoogste
standaard. Toetsen hebben
gevolgen en dat vraagt om
betrouwbaarheid, kwaliteit,
beveiliging en continuïteit.

Toetsontwikkeling
met TestVision
Veel keuze uit vraagvormen; u wisselt 		
eenvoudig van vraagvorm
Integratie van audio, video, links en 		
afbeeldingen
Met de toetsmatrijs zorgt u voor structuur
en evenwicht

Overzichtelijk menu en heldere interface
dankzij instelbare rollen en rechten 		
per taak: alleen de relevante 			
functionaliteiten zijn zichtbaar
Beperkte toegang tot een deel van de 		
vragenbank mogelijk
Ter ondersteuning van het 			
vierogenprincipe kunnen ontwikkelaars 		
elkaars vragen en toetsen aanpassen 		
en/of becommentariëren

Met TestVision

Flexibiliteit in ontwikkelen,
afnemen, nakijken en
beoordelen
Toetsafname
met TestVision
Volledig digitaal of op papier
Zorgeloos: het toetssysteem is veilig en 		
stabiel, bij kleine en grote groepen
Vaste en flexibele starttijden plus de 		
mogelijkheid om ad hoc extra tijd 		
toe te kennen
Keuze uit verschillende skins: kandidaten
met kleurenblindheid of dyslexie ervaren
zo geen nadeel

Nakijken en beoordelen
met TestVision
Automatisch nakijken van de meeste 		
vraagvormen
Uitgebreide instellingen voor het 		
beoordelen van open vragen, met regels
voor herbeoordelingen en toewijzingen 		
aan beoordelaars
Feedbackfunctie met persoonlijke 		
terugkoppeling van de beoordelaar
Beoordeling van kwaliteit en effectiviteit 		
op toets- en itemniveau
Achteraf corrigeren van de toetsscore: 		
individueel of collectief

Inzicht door learning analytics
TestVision registreert de afname- en beoordelingsdata voor learning analytics. Deze gegevens kunt u verwerken
in (management)rapportages.

TestVision

Ontworpen
door toetsspecialisten

Nieuwe gebruikers weten snel hoe ze een toets
samenstellen in TestVision. De bediening is logisch
en intuïtief. Inhoudelijk is het toetssysteem slim
opgebouwd. TestVision helpt de ontwikkelaar met
duidelijke, heldere functies.

Met TestVision heeft u altijd
toegang tot de versie van de
toets die de kandidaat heeft
gemaakt.

Kenmerken van TestVision
Het toetssysteem ondersteunt de
volledige toetscyclus
Gebruiksvriendelijk
Dynamische interface die zich aanpast aan
de rol van de gebruiker
Toetsen zijn te previewen in de lay-out die
de kandidaten zien

Meer dan alleen software
Gebruikers van TestVision hebben toegang tot verschillende vormen van ondersteuning.
Online ondersteuning

Cursussen

Implementatiehandleidingen voor een

Teelen verzorgt praktische cursussen over

gedegen start

TestVision:

Tutorials en gebruikersinstructies voor 		
uitleg en begeleiding
Taakhulpen en een geïntegreerde help-		
functie om snel iets op te zoeken

Functionele inrichting van TestVision
Ontwikkelen van vragen en toetsen
Beheren van toetsen en resultaten
Toets- en itemanalyse

Support

Learning analytics

Telefonische helpdesk
Online helpdeskportal

TestVision Gebruikersvereniging (TGV)
De TGV komt regelmatig bij elkaar om kennis te
delen, ervaringen en ideeën uit te wisselen en
toekomstige ontwikkelingen te bespreken.

Goed om te weten

De zekerheden
van TestVision

De zekerheden die TestVision biedt
ISO certificering voor beveiliging (ISO 27001) en kwaliteit (ISO 9001)
Software as a Service (SaaS): altijd de actuele versie van de 		
software, de infrastructuur én de documentatie
Probleemloos te koppelen met bestaande
IT-infrastructuren en databestanden
Supportdesk en een online helpdeskportal
Cursussen en documentatiemateriaal voor gebruikers
Alle data beschikbaar voor het maken van 				
verantwoordingsrapportages
Ondersteuning bij het archiveren en verwijderen van 			
gegevens, zodat u moeiteloos voldoet aan de AVG

Klanten
aan het woord
“TestVision bleek een gebruiksvriendelijk systeem te zijn dat we snel onder de knie
hadden. We hebben een geweldige kwaliteitsslag uitgevoerd. Als we kijken naar de
resultaten, dan zien we dat de vraagstukken veel beter scoren dan voorheen.”
Ruud Bijvoets, Secretaris Stipel

“We zijn een stuk flexibeler. Medewerkers kunnen sneller examen doen en wij hebben
direct inzicht in de uitslagen. Met de statistische analyses krijgen we meer inzicht in de
kwaliteit van de toetsen en daarmee dus ook in de kwaliteit van onze medewerkers.”
Patricia Jonkers, Teamleider Learning Rabobank

“TestVision heeft meer structuur opgeleverd in de manier van digitaal toetsen. Voorheen
werd er alleen maar digitaal getoetst in de afname-omgeving. Nu doen we dat over de
hele toetscyclus op een veilige en betrouwbare manier.”
Roger Deimann, Programmamanager Digitaal Toetsen KWD Resultaatmanagement

Teelen en TestVision
Teelen is een onderwijskundig bureau dat zich volledig
richt op leren en toetsen. Onze missie is leren en
toetsen beter, begrijpelijker en toegankelijker maken,
zodat mensen en organisaties zich kunnen blijven
ontwikkelen.
Ook TestVision blijft zich ontwikkelen. Het is een
bewezen product dat wordt omarmd door hogescholen,
universiteiten, erkende exameninstellingen en klanten
in verschillende bedrijfssectoren. Zij hebben al vele
miljoenen toetsen afgenomen met TestVision.

Onderwijskundige
ondersteuning
De onderwijskundigen en toetsspecialisten van Teelen
hebben een schat aan ervaring die zij graag inzetten om
uw toetsing naar een hoger niveau te tillen. Denk aan
het beoordelen of verbeteren van toetsprogramma’s
en toetsen, praktische ondersteuning of scholing en
strategisch advies.

Boeken
Teelen heeft in eigen beheer, in de reeks Toetskwaliteit
in de praktijk, de volgende boeken uitgebracht:
Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en
open vragen?
(Nederlandse en Engelse versie)
Hoe maak ik goede opdrachten?

Vraag nu uw demolicentie aan
op www.testvision.nl/demo
Contactgegevens
Teelen B.V.

0571 – 277 400

Kasteel “De Lathmer”

info@teelen.nl

Lathmerweg 5

www.teelen.nl

7384 AD WILP

www.testvision.nl

