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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 Questionmark beoordelingssite.  

https://ondemand.questionmark.eu/delivery/observer.php?customerid=602108 
• Log in met de username en het password van het PEC waar de examens 

afgenomen worden (zie presentielijst). 
• Open de groep die u aan het examineren bent. Als er meerdere groepen klaar 

staan, kijk dan naar de groepcode op de presentielijst om de juiste groep te 
vinden.  

 
• Klik op het icoontje onder [selecteer assessment] om de lijst met kandidaten te 

openen.  

 
• Klik op start (groene pijl) van de kandidaat die uw wilt beoordelen.  Let op, u kunt 

het formulier slechts 1 keer openen, dus weet zeker dat u de goede opent!  
 
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 (per kandidaat of 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 er 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.  
• U komt terug in het eerste scherm en kunt het beoordelingsformulier van de volgende 

kandidaat openen.   
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