Resultaten van individuen

Gebruikershandleiding voor het Hogrefe Testsystem

1.

Inloggen

Ga naar het volgende internetadres: www.hogrefe-online.com
U kunt hier uw serienummer en wachtwoord invullen.
Klik vervolgens op ‘Aanmelden’ om in te loggen in het Hogrefe Testsystem.

Nadat u bent ingelogd, wordt het startscherm weergegeven.

Klik rechts bovenin op het icoontje met de grafiek om naar het overzicht van uw resultaten te gaan:

Er opent zich een venster, waarin een overzicht wordt gegeven van alle beschikbare resultaten.

2.

Resultaten op scherm

U kunt de resultaten van een individuele testnemer direct op het scherm inzien. Selecteer hiervoor
eerst een persoon in het venster ‘Testnemers’ aan de linkerkant. Kies vervolgens in het venster
ernaast de test waarvan u de resultaten wilt inzien.

U kunt nu de resultaten van de geselecteerde testnemer inzien aan de rechterkant van het scherm.
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Op elk tabblad kunt u een ander onderdeel van de resultaten inzien:
• Profielformulier
grafische weergave van de normscores
• Schaalinformatie
ruwe scores, normscores en betrouwbaarheidsintervallen
• Iteminformatie
gekozen antwoord en responstijd per item
*
toelichting bij de resultaten
• Interpretatie
• Antwoordstatistieken
verdeling van antwoordopties in procenten
U hebt in dit venster ook de mogelijkheid om de normgroep (‘Norm’), de normscore (‘Schaal’) en het
betrouwbaarheidsinterval (‘Interval’) in te stellen. Klik hiervoor rechts bovenin op het icoontje met
de verticale lijnen.

Er opent zich dan een klein venster waarin u de genoemde onderdelen kunt instellen/wijzigen:

Het tabblad ‘Interpretatie’ is niet bij alle tests standaard beschikbaar. Bij sommige tests (bijv. NEO-PI-3, BIP)
moet apart krediet voor worden aangeschaft voor deze mogelijkheid.
*
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3.

Rapport samenstellen

Om een rapport van een individuele testnemer samen te stellen, selecteert u eerst een persoon in
het venster ‘Testnemers’ aan de linkerkant. Vervolgens kiest u in het venster ernaast de test
waarvan u het rapport wilt genereren.

Klik (links bovenin) op ‘Rapport samenstellen’ om het rapport te genereren.

Er opent zich een nieuw venster: ‘Rapport samenstellen’. Hier kunt u de onderdelen selecteren die u
wenst op te nemen in het rapport, door middel van het aan- of uitvinken van de selectievakjes.
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Voor sommige tests (bijvoorbeeld NEO-PI-3, BIP) zijn er naast het basisrapport aanvullende
rapporten beschikbaar. Klik hiervoor op het icoontje rechts bovenin het venster.

Er opent zich dan een klein venster waarin u het gewenste rapport kunt selecteren (bij ‘Configuratie
rapport’). Let op: u dient apart krediet aan te schaffen voor een aanvullend rapport!

U hebt in dit venster ook de mogelijkheid om de normgroep (‘Norm’) en de normscore
(‘Normschaal’) te wijzigen. Wanneer u om privacyredenen niet wil dat de naam van een testnemer
wordt opgeslagen in de database, maar wel op het rapport geprint wordt, kunt u de optie ‘Naam
testnemer invoeren’ aanvinken. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer u een groepslink heeft
aangemaakt en de namen van de individuele testnemers alleen op de rapporten wilt printen.
Nadat u het gewenste rapport hebt samengesteld, klikt u onderaan op ‘PDF’. Als u de optie ‘Naam
testnemer invoeren’ heeft aangevinkt, krijgt u nu de mogelijkheid om de naam van de testnemer in
te voeren. Het rapport wordt vervolgens geopend als een pdf-bestand. Dit bestand kunt u direct
afdrukken, maar kunt u ook opslaan op uw computer.
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