Studentenhandleiding
Versie 2.1

Inleiding
In deze handleiding staat alles wat de student moet weten om Test-Correct te gebruiken. Hier
staat alles van A tot Z uitgelegd: applicatie installeren, applicatie opstarten, inloggen, toets
maken, én toets bespreken.
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Applicatie verwijderen
Heb je van je docent te horen gekregen dat je Test-Correct applicatie moet
verwijderen/deïnstalleren om een nieuwe versie te downloaden? Je moet eerst de
huidige applicatie van je computer verwijderen voordat je de nieuwe versie kunt
downloaden. Volg de onderstaande stappen om Test-Correct applicatie in Windows
te verwijderen.
1. Klik op de Windows Start knop.
beeldscherm).
2.
3.
4.
5.

(Deze vind je standaard linksonder in je

Klik op Instellingen.
Klik op Apps > Apps en onderdelen.
Zoek in de lijst met apps de Test-Correct app en klik daar op.
Klik op Verwijderen > Verwijderen.

De app wordt nu verwijderd. Zodra dat gedaan is, kun je de nieuwe versie
downloaden. Voor meer uitleg zie de komende stappen in deze handleiding.
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Stap 1: Applicatie installeren
Test-Correct biedt een beveiligde applicatie aan waardoor fraude herkend kan
worden. Als student kun je toetsen alleen in de applicatie maken. Download de
Test-Correct applicatie van onze downloadpagina om hiermee aan de slag te gaan.
Tijdens het installeren kun je meldingen krijgen waarvoor je actie moet
ondernemen om je toets in een beveiligde omgeving te maken. Heb je een melding
gekregen? Lees hieronder wat je moet doen om verder te gaan.

Melding ‘Niet in beveiligde omgeving’
Wil je een toets in Test-Correct maken maar krijg
je de melding 'niet in beveiligde omgeving'? Dan
probeer je in te loggen in je browser in plaats van
in de Test-Correct applicatie. Je kan toetsen
alleen in Test-Correct applicatie maken. Heb je de applicatie nog niet gedownload?
Doe dat hier op onze downloadpagina. Heb je de applicatie al gedownload? Ga naar
het bureaublad van je apparaat en klik op Test-Correct om de app te openen.
(Een browser is het programma waarmee je websites bekijkt. Bijvoorbeeld Edge,
Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer).
Voor meer uitleg: https://support.test-correct.nl/knowledge/opstartmelding
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Norton virus- of beveiligingsmelding
Gebruik je een versie van Norton Security? Dan
kan deze tijdens de installatie van Test-Correct
een beveiligingswaarschuwing geven waarna de
applicatie niet meer werkt. Dit kan opgelost
worden door de toepassing van Test-Correct.exe
te herstellen.
Het kan gebeuren dat je tijdens de installatie het
pop-up venster zoals hierboven getoond niet
gezien hebt – of misschien kom je er pas later
achter dat de applicatie van Test-Correct hierdoor
niet werkt. In dit geval is het toepassingsbestand van Test-Correct in de
quarantaine-omgeving van Norton beland. Dit bestand ‘Test-Correct.exe’ moeten
we handmatig herstellen. Lees hieronder hoe je dat kunt doen.
Volg de volgende stappen om het bestand van Test-Correct te herstellen:
Klik op het Windows teken op je toetsenbord en type in: Norton.
Klik op Openen
In het venster van Mijn Norton klik je op Openen
In het hoofdvenster van Norton klik je op Beveiliging en daarna op
Geschiedenis
5. Je ziet nu het venster Beveiligingsgeschiedenis. Klik onder het menu
Weergeven op de optie Quarantaine.
6. Selecteer het bestand Test-Correct.exe
7. In het venster Details klik je op Opties.
8. Klik op Dit bestand herstellen en uitsluiten in het venster Bedreiging
gedetecteerd
9. In het venster Uit quarantaine herstellen klikt u op Ja. Herstel het bestand
naar de installatiefolder van Test-Correct.
10. Weet je niet in welke map je de applicatie hebt geïnstalleerd? Dit is
standaard in C:\Program Files (x86)\The Teach & Learn Company B.V\TestCorrect\
1.
2.
3.
4.

Lees dit artikel voor meer informatie: https://support.testcorrect.nl/knowledge/norton-installatie-melding
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Norton Security firewall melding
Wat te doen als Test-Correct geblokkeerd wordt door Norton security firewall?
Volg de onderstaande stappen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik op het Windows teken op je toetsenbord en dan typ in: Norton;
Klik op Openen;
Nadat je het hoofdvenster van Norton open hebt, klik op Instellingen;
Klik in het venster Instellingen op Firewall;
Op het tabblad Programmabeheer selecteer Test-Correct applicatie;
Klik op Toestaan in de vervolgkeuzelijst Toegang voor de programmaingang;
7. Klik op Toepassen.
Lees dit artikel voor meer informatie:
https://support.norton.com/sp/nl/nl/home/current/solutions/v6958602
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Foutcode 2503
Soms krijg je een melding van de foutcode
2503 bij het installeren van Test-Correct
applicatie zoals in de afbeelding getoond.
Hiervoor moet je wijzigingen brengen in de
instellingen van je laptop. Lees hieronder hoe
je dat kunt doen.
Let op: je gaat rechten van je laptop aanpassen. We adviseren je om de rechten na
installatie van Test-Correct weer terug te zetten naar hoe het voor de
onderstaande wijzigingen was. Noteer je instellingen voordat je wijzigingen
aanbrengt!
-

Open Mijn PC (klik op Windows icoon en typ in Mijn PC) en ga naar Windows
(C:);
Klik op Windows;
Klik met de rechtermuisknop op Temp.

Afhankelijk van je configuratie krijg je één van de schermen: Optie A of Optie B. Kijk
eerst welke optie je op je scherm ziet en volg daarna de juiste stappen.
Optie A:
-

In het scherm dat opent kies het tabblad “Beveiliging”. Je krijgt
dan het onderstaande scherm . Druk op “Bewerken”;
Klik het vinkje bij "Volledig beheer" en daarna op "OK".

Optie B:
-

-

OPTIE A

In het scherm dat opent kies het tabblad
“Beveiliging”. Je krijgt dan het onderstaande
scherm;
Klik op Geavanceerd. Daarna klik
op Doorgaan;
Dubbelklik op de regel waar staat “Users
(LI...) ;
Klik op het vinkje “Volledig beheer” en klik op
“OK”;

Lees dit artikel voor meer informatie:
https://support.test-correct.nl/knowledge/fourcode-2503

OPTIE B
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Open applicaties melding
De Windows app is een streng beveiligde app. We controleren welke programma’s
er op je PC draaien. Om gebruik te kunnen maken van de Windows app, moet je alle
andere programma’s afsluiten. Soms kan het zijn dat een programma op de
achtergrond draait, zoals b.v. Skype. Dit kun je afsluiten, door aan de rechterkant
van de taakbalk, in het gedeelte naast de klok op het pijltje omhoog te klikken.

Je ziet nu een lijst met kleine icoontjes van de programma’s die draaien.

Klik met je rechtermuisknop op het icoontje van het programma dat je wilt
afsluiten en kies afsluiten. Let op: in de aanmelding staat welke programma's je
moet afsluiten.

Lees dit artikel voor meer informatie: https://support.testcorrect.nl/knowledge/open-applicaties-melding
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Stap 2: Inloggen
Om een toets in Test-Correct te maken, moet je de Test-Correct applicatie
gebruiken. Heb je de applicatie nog niet gedownload? Lees de vorige stappen. Heb
je de applicatie gedownload? Open de Test-Correct applicatie van het bureaublad
van je apparaat door op de snelkoppeling van de app te klikken.
Je hebt een email van Test-Correct in je schoolmail ontvangen. Daar
staan jouw inloggegevens. Dit zijn jouw schoolmail en een wachtwoord die we voor
jou hebben ingesteld. Bewaar deze gegevens goed.

Wachtwoord vergeten
Optie 1
Als je je wachtwoord bent vergeten, lees de allereerste email (welkomstmail) die je
van ons hebt ontvangen. Daar staan je emailadres en wachtwoord.
Optie 2
Is het wachtwoord in de welkomstmail onjuist? Je kan het zo weer instellen:
-

Open de applicatie en voer je schoolmail in;
Klik op ‘Wachtwoord vergeten’;
Je ontvangt binnen enkele minuten een email waarin instructies staan hoe je
je wachtwoord kunt wijzigen, volg deze instructies.

Optie 3
Als laatste optie kun je je docent vragen om je wachtwoord voor je te wijzigen.
Stuur deze link naar je docent door: https://support.testcorrect.nl/knowledge/student-wachtwoord-wijzigen .
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Stap 3: Toets maken
Heb je Test-Correct applicatie gedownload en heb je ingelogd? Zo niet, lees de
vorige stappen.
1. Open de Test-Correct applicatie van het bureaublad van je apparaat.
2. Vul je school-emailadres en wachtwoord in. Deze heb je in een email van ons
ontvangen.

3. Top! Je bent ingelogd en zit nu in je “dashboard”. Als je ingeplande toetsen
hebt, kun je ze onder “Geplande toetsen” vinden.

4. Als je geen toetsen kan vinden maar je weet zeker dat je docent inmiddels
een toets heeft ingepland, klik dan op het “dolfijntje” om het scherm te
verversen.
5. Klik op “Nu maken” om je toets te starten.
6. Wacht eventjes totdat jouw docent de toets voor iedereen laat starten.
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7. De toets is gestart! Dit is een voorbeeld van het toets scherm. Je kan nu
beginnen met beantwoorden.

8. Bovenin het scherm zie je het aantal vragen van de toets. In het
bovenstaande voorbeeld bestaat de toets uit 6 vragen. Wat betekent elke
kleur?
• Grijs: je hebt nog geen antwoord gegeven op deze vraag.
• Donker groen: Je hebt een antwoord gegeven op deze vraag.
• Licht groen: je staat nu op deze vraag.
9. Als je een antwoord hebt gegeven en je wilt verder naar de volgende vraag,
klik op “Volgende vraag”, of klik op een blokje bovenin om naar de
desbetreffende vraag te gaan.
10. Het laatste blokje bovenin het scherm
is het “overzicht scherm”. Hier
kun je alle vragen en jouw gegeven antwoorden op één pagina terug zien.
Dit is vooral handig wanneer je je antwoorden wilt checken. Let op: hier je
GEEN antwoorden geven. Als je een antwoord wil geven of wijzigen, moet je
bovenin op het vraagnummer klikken.
11. Als je klaar bent met de toets, klik rechtsboven op “Inleveren”. Let op: als je
de toets hebt ingeleverd kun je geen antwoorden meer geven of wijzigen.

Als je vragen hebt, kun je bij jouw docent terecht.
Heel veel succes met je toets!!
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Stap 4: Toets op afstand bespreken
1. Open de Microsoft Teams applicatie op je desktop.
2. Neem deel aan de Teams vergadering die je docent heeft gestart. Dit doe je door
op de knop “Deelnemen” te klikken bij de vergadering die je docent in Teams heeft
gestart.
3. Open in een browser Test-Correct: https://portal.test-correct.nl/ en log in. Een
browser is het programma waarmee je websites bekijkt. Bijvoorbeeld Chrome,
Safari, Edge, of Firefox.
4. Ga naar Toetsing → Te bespreken → Klik op het bijbehorende mapje bij de toets
die jullie gaan bespreken.
5. Zorg er nu voor dat je het scherm van de docent via Microsoft Teams kunt
bekijken en je eigen Test-Correct scherm tegelijkertijd kunt zien. Dit kun je doen
door de vensters naast elkaar te zetten.
•

Op Windows doe je dit door op de webbrowser te klikken en vervolgens
“Windowstoets + pijltje naar rechts” op je toetsenbord in te drukken.
Selecteer vervolgens aan de linkerkant het Microsoft Teams venster.

•

Op MacOS doe je dit door de knop ‘Schermvullende weergave’ (
ingedrukt te houden en vervolgens op de optie
“Plaats venster rechts in scherm” te kiezen.

)

Het resultaat ziet er als volgt uit: Links zie je het scherm van de docent en rechts zie
je je eigen scherm voor de toetsbespreking.

11

