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Werkinstructie verwerking beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten in QMP 

 

Van toepassing op de volgende examenonderdelen:  

Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB 

Praktijkopdrachten ESO 

Praktijkopdrachten BoCA en VoCA 

Praktijkopdrachten Planner 

Praktijkopdrachten Retailbeveiliging 

Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg 

 

Uit te voeren handelingen 

Amersfoort:  

• Let er na het opstarten van de computer en het kleine beeldscherm op dat de 

(draadloze) muis en toetsenbord “aan” staan. De muis heeft onderop een schuifknopje 

en het toetsenbord rechts boven.  

• Wanneer men niet in lokaal 1.1 Mondex zit, moet een laptop gehaald worden bij de 

receptie.  

• Start Outlook op en ga naar de mail met datum en beschrijving van het examen.  

Op locatie (ESO): 

• Open Chrome 

• Ga naar: https://outlook.office365.com/owa  

• Log in met het emailadres: praktijkexamen@svpb.nl en het bekende wachtwoord. 

• Ga naar de mail met de datum en beschrijving van het examen. 

Amersfoort + locatie:  

• Start de pdf in de bijlage van de mail op met daarin de gegevens van de kandidaten en 

de links naar QMP voor die kandidaten.  

• Ga in de pdf naar de kandidaat waarvoor u het beoordelingsrapport gaat invullen. 

• Klik op de link, de browser  zal nu opgestart worden en er wordt direct ingelogd in QMP.  

• Controleer of het kandidaat-ID (bij ingelogd als:) overeenkomt met het ID zoals dat in 

de pdf bij de kandidaat staat vermeld.  

 

Let op:  

Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat wordt geëxamineerd.   

Het is niet de bedoeling alle beoordelingsrapporten aan het begin van de dag open te zetten 

(de tijd verloopt en de examinator zal daarna per kandidaat iedere keer opnieuw het systeem 

moeten opstarten). 

 

Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden gelieve dan contact op te nemen met 

de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19. 

 

 
 

Klopt dit niet, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde link aangeklikt. Sluit Internet Explorer af 

en probeer het opnieuw. 

Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het juist formulier opstarten 

om in te vullen.  

 

https://outlook.office365.com/owa
mailto:praktijkexamen@svpb.nl
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Bij BoCA en Planner krijgt u eerst de vraag of de kandidaat geëxamineerd gaat worden. 

Wanneer het antwoord “nee” is vult u bij de tweede vraag de reden in van niet-examineren. 

Wanneer het antwoord “ja” is, mag bij de tweede vraag niets ingevuld worden. Daarna drukt u 

op de knop Verzenden en wordt het beoordelingsrapport getoond.  

 

 
 

Let er op dat bij het invullen van het formulieren alle opdrachten besproken en beoordeeld 

worden (bespreek en beoordeel bij Praktijkopdrachten VoCa, Retailbeveiliging en Beveiliging in 

de zorg alleen de opdrachten die worden getoond). Scroll met de muis helemaal naar beneden 

voor de opdrachten. Wanneer de opdrachten beoordeeld en ingevuld zijn, klikt u op 

Verzenden. Hiermee is de beoordeling definitief en kan er niets meer gewijzigd worden.  

 

  
 

Wanneer op de knop Verzenden is geklikt wordt direct de uitslag verwerkt. Wanneer de 

kandidaat een voldoende cijfer heeft behaald, krijgt u het voorlopig cijfer direct te zien. 

Wanneer de kandidaat een onvoldoende cijfer heeft, moet u hiervoor een motivatie invoeren. 
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Deze motivatie zal straks ook te zien zijn op het uitslagformulier van de kandidaat. Als u klaar 

bent met de motivatie, wederom op de knop Verzenden klikken. Bij praktijkopdrachten CB is 

met kopjes alvast een structuur aan de motivatie gegeven.  

 

 
  

 

Voorbeeld van een goede motivatie:  

 

 
 

Na het klikken op Verzenden zal alsnog het voorlopige cijfer getoond worden.  
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Klik vervolgens op de knop Startpagina, om terug te komen in het startscherm. Als er nog een 

tweede onderdeel beoordeeld moet worden, kan hier het tweede beoordelingsrapport 

opgestart worden en ingevuld worden.  

Wanneer de formulieren ingevuld zijn, gaat u naar het resultatenoverzicht.  

Ga in het startscherm naar het tabblad Resultaten. Klik vervolgens op de knop Resultaten. 

 

 
 

 

Zorg dat de datumfilter op [Vandaag] staat en klik vervolgens op de knop Resultatenoverzicht 

weergeven.  

 

 
 

U krijgt het resultatenoverzicht te zien van de kandidaat.  

 

U kunt het resultatenoverzicht gebruiken bij het meedelen van de uitslag aan de kandidaat. 

Kandidaten die een onvoldoende uitslag hebben, krijgen een mondelinge toelichting hierop. De 

toelichting wordt gemaild met de uitslag. 

Als u klaar bent sluit u alle schermen van QMP en Internet Explorer af, waarna via de pdf 

straks de volgende kandidaat gestart kan worden.  


