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Werkinstructie verwerking scores proeven in QMP 

 

Uit te voeren handelingen 

• Start de computer. 

• Start de browser (Chrome) en ga naar de “PEC-box” op Sharepoint van de SVPB.  

• Log in met de username en het password van het PEC waar de examens 

afgenomen worden. 

• Open de pdf 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, QMP 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.  

 

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

browser  af en probeer het opnieuw. 

Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het 

beoordelingsformulier opstarten om in te vullen. 

 
Let op:  

Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat de drie proeven heeft 

afgelegd en u de beoordelingen in QMP wilt verwerken.   

 

Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden neem dan contact op met de 

QMP Helpdesk 033 - 450 46 19. 
 
Invullen beoordelingsformulieren (als het groepje van meestal 4 kandidaten 

alle proeven heeft afgelegd) 

• Vul samen met de collega-examinator op basis van de kladversie het digitale 

beoordelingsformulier in (volgens het principe twee zien meer dan één!). 

• Wanneer het formulier opgestart is, kom je in het formulier van de eerste Proeve. 

Controleer of nummer van de Proeve in het scherm overeenkomt met het 

nummer op de kladversie.  
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• Alle beoordelingscriteria van een Proeve moeten ingevuld zijn voordat doorgegaan kan 
worden naar het volgende scherm.  Anders krijg je een melding: 
 

 
 

• Als alle criteria zijn ingevuld, klik dan rechts onderin op de knop [Verzenden].  
LET OP: wanneer op Verzenden geklikt is, is de Proeve definitief en kan er niet meer 
teruggegaan worden om wijzigingen door te voeren!  

• Wanneer voor een bepaalde Proeve de normscore (13 punten) niet gehaald wordt, kan er 
een opmerking over de kandidaat ingevoerd worden in het commentaar veld. Standaard 
wordt hier “geen” ingevuld. Klik op de knop [Verzenden]. 

• Nu verschijnt het beoordelingsformulier voor de tweede Proeve.  

• Wanneer een kandidaat voor alle drie de Proeven de normscore behaald heeft, verschijnt het 
formulier waarop de Basisberoepshouding moet worden ingevuld in QMP.  

• Wanneer een kandidaat voor een van de Proeven de normscore niet behaald heeft, kan de 
Basisberoepshouding niet worden ingevuld. Wel is de mogelijkheid een korte opmerking 
over de Basisberoepshouding te plaatsen. Bij een eventuele inzage achteraf (de 
inzageprocedure) krijgt een kandidaat dit te zien.  

• Als alles is ingevuld komt de voorlopige uitslag in beeld. 
 

 
 

• Neem deze voorlopige uitslag over op de presentielijst.  

• Sluit het beoordelingsformulier af door rechts onderin op de knop [Startpagina] te klikken.  

• Sluit de browser af.  


