
Resultaten, Analyse, Itemanalyse en resultaat aanpassen van de TVO-afnames 
Deze instructie helpt je op weg met het analyseren en aanpassen van de resultaten van je toets in TestVision 
 

 

 

 

1. Toets afsluiten; voordat je veranderingen gaat aanbrengen, sluit de toets af door om op het kruisje te klikken. Doe dit bij het onderdeel “Afnames”; 

Achter de toetsnaam kun je zien of de toets 'Aan'  of 'Uit'  staat, of is afgeschreven  . De betekenis hiervan is als volgt: 

Een toets die uit staat, kan niet (opnieuw) worden opgenomen in een afname. Een eerder gepubliceerde versie van de toets kan wel gewoon worden opgenomen in 
een afname. Een toets die is afgeschreven mag niet meer in een opname worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat de toets al te vaak is gebruikt. 

 

 

 

 

2. Gepubliceerde toetsen; via deze knop kom je in het scherm voor de resultaten van de studenten en het analyseren van de toetsresultaten; 

3. Resultaten; klik op “Resultaten” om naar het scherm van de resultaten van de studenten te gaan; 

 

 

 

 



4. Pijltje “Resultaten deze afname”; klik op het kleine zwarte pijltje naast de naam van de toetsafname, je komt bij de pagina van de “Resultaten Afname”;

 

5. Kolom Resultaat; klik op de kolomtitel om de resultaten te sorteren; 

6. Selecteer een studentnaam, dan zie je in het rechterscherm de resultaten ven deze student; 

7. Review; hier kun je de antwoorden per geselecteerde student reviewen, opslaan of afdrukken. Je kunt de resultaten van de geselecteerde student 
aanpassen en de afnamegeschiedenis bekijken; 

8. Download; download het resultaat van deze afname; 

9. Resultaat als CSV; voordat je het resultaat gaat aanpassen, download een CSV bestand en sla dit op. Gebruik deze versie later om te vergelijken met de 
nieuwe resultaten als het nodig is; 

10. Pijltje “vorige” ; klik op het pijltje om naar het scherm “Resultaat Toets”  terug te gaan; 
 

 

11. Selecteer de toets; 

12. Analyse; klik op het tabblad “analyse”; 

 

13. Statistische analyse; Je komt in de pagina Statistische analyse van je toets;  

14. Toets analyse; gebruik deze tabbladen om te wisselen tussen de toetsanalyse, de itemanalyse en de frequentieverdeling; 
 
 



 

15. Itemanalyse; de kleurmarkeringen van de items (vragen) geven je een indicatie van de kwaliteit van de vragen;  

16. Code of Honour vraag; selecteer deze vraag, met de knop “wel/ niet meenemen in analyse” kan deze vraag buiten de toetsanalyse worden gehouden; 

17. Als je een vraag selecteert, zie je aan de rechterkant van het scherm aanvullende statistische waarden van de antwoorden op deze vraag; 

18. Detailinformatie; klik op de (i) als je de vraag wilt bekijken “previewen”; 

19. Reacties; hier komen de reacties van de studenten als je deze functie hebt aangezet bij de inzage; 

20. Aanpassen; via deze tab kun je de toetsresultaten (cesuur) en de itemresultaten aanpassen;  
 
 

 

21. Toetsresultaat; op deze pagina kun je de toetsresultaten aanpassen. Uitgebreide cijferbepaling; activeer deze knop om de uitgebreide cijferbepaling te 
tonen; 

22. Cesuur toepassen; hier kan de cesuur worden bepaald; 

23. Cijferbepaling; hier kun je instellen of je de cijferbepaling in tiende punten wilt of in hele punten; 

24. Aanpassingen controleren; nadat je alle aanpassingen gedaan hebt, klik op “Aanpassingen controleren”; 



 

25. Doorvoeren; Klik op “doorvoeren” om de aanpassingen te bevestigen; 
 
 

 

26. Itemresultaat; onder dit tabblad kun je de vragen al dan niet goed rekenen, niet meetellen en/of de antwoorden aanpassen; 

27. Niet meetellen; selecteer “niet meetellen” als je de vraag niet meeneemt in je toets, dus doe dat in elk geval voor de “code of honour” vraag; 

28. Vraagresultaat aanpassen; klik op het potlood om de alternatieven aan te passen;  

29. Aanpassingen controleren; klik op deze knopen en vervolgens op “Doorvoeren” en klik nog op “klaar”; 

 

Wil je een uitdraai van de aangepaste analyse,  ga dan via dit scherm naar de knop “analyse” (linksboven), klik vervolgens op  “CSV downloaden”; 

Wil je de oorspronkelijke analyse zien, klik dan op “ Toon oorspronkelijke analyse” (rechtsboven). 

 



 

30. Afname resultaat; om terug te gaan naar de resultaten van je afname, klik op de kleine zwarte pijl naast de naam van de toetsafname; 

 

31. Kolom Resultaat; klik op deze kolom om de resultaten te sorteren op resultaat; Als er een aanpassing heeft plaatsgevonden in de puntentoekenning, dan 
zie je een sterretje (*) naast het resultaat; 

32. Selecteer een studentnaam; als je de resultaten per student wilt bekijken; 

33. Review; als je een student selecteert, dan kun je zijn antwoorden Reviewen en afdrukken, Aanpassen en de Historie van zijn afname bekijken; 

34. Download; in deze pagina kun je een simpele uitdraai van de resultaten downloaden; 

35. Resultaat als CSV; kies bijvoorbeeld voor de CSV-bestand en sla het bestand op een veilige plek op; 

36. Pijltje Vorige; Klik hier om terug te gaan naar het vorig scherm. 

 
Veel succes! Iman Abdullatif  

Decentraal functioneel beheer FOO  

 

 

 

Algemene informatie over Resultaten? Zie de volgende kennisclips van Teelen: 

Resultaten voor studenten en docenten  https://youtu.be/r4GUUtMKRlY 

Toets/ itemanalyse en aanpassen resultaten https://youtu.be/aJ8h0esfWzI 

 

https://online.testvision.nl/documentatie/pdf/TestVision%20Taakhulp%20Toetsanalyse%20en%20resultaten%20aanpassen.pdf 
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