ConTest
Toetsverwerking 3.0
Kenmerken
n	Faciliteert alle 5 fasen in het
toetsverwerkingsproces
n	Webbased interface gebaseerd
op .NET framework
n	Is een volledig schaalbare
oplossing geschikt voor centraal
en decentraal gebruik
n	Betrouwbaar, robuust, veilig,
flexibel en gebruikersvriendelijk
n	Onderliggend een centrale
database die versiebeheer,
tracking & tracing, etc. mogelijk
maakt
n	Internationaal inzetbaar door
ondersteuning van diverse scorecijfer transformatiemethoden
n	Gebruikers en gebruikersrollen
met verschillende rechten
n	Ondersteuning van deeltoetsen
en competenties
n	Ondersteuning verschillende
vraagtypen en bonuspunten
n	Werkt met meerdere soorten
antwoordbladen

Voordelen
n	Reduceert de rol van papier
tot een kostenefficiënte
datacollectiebron
n	Integreert naadloos met TeleForm
n	Inzetbaar naast en
complementair aan andere
(digitale)toetssystemen voor een
optimaal ‘toetslandschap’
n	Versnelt het
toetsverwerkingsproces
n	Overzichtelijke statusinformatie
over lopende en gearchiveerde
toetsen
n	Informatie op maat voor iedere
stakeholder; van docent tot
toetsexpert
n	Integreerbaar met onderwijs
informatie- en evaluatiesystemen
n	Vervangt ‘legacy’ en
‘zelfontwikkelde’ toetssystemen
n	Ontwikkeling is klantgedreven

ConTest is een moderne en schaalbare toetsverwerkings- en analyseoplossing waarin
de optimalisatie van het toetsverwerkingsproces en de algehele bewaking van de
toetskwaliteit centraal staan. Op basis van ‘best practice’ en wensen vanuit de markt
heeft Consilium met ConTest een nieuw concept ontwikkeld om dit proces vergaand te
stroomlijnen en toekomstproof te maken. Snelle beschikbaarheid van toetsresultaten,
meer transparantie, eenvoudig genereren van rapportages, snelle raadpleegbaarheid en
ondersteuning bij de accreditatie staan centraal. ConTest faciliteert daarbij alle 5 fasen in het
toetsverwerkingsproces!

Voorbereiding > Afname > Data collectie > Rapportage > Evaluatie

Toetsverwerking in 5 stappen
ConTest ondersteunt alle fasen van
toetsverwerking op een zo efficiënt
mogelijk manier.

Stap 1: Voorbereiding
Definiëren algehele toetsstructuur:
organisatie en planning

Importeren data toetsparticipanten
Maken van de toets: registreren
goede antwoorden, versies,
scoreberekening, score-cijfer
transformatie, etc.
Ondersteuning voor deeltoetsen
en competenties
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ConTest Toetsverwerking 3.0
Stap 2: Afname
Distributie antwoordformulieren in PDF formaat
Zowel centraal als decentraal te distribueren
Af te drukken op elke printer

Stap 3: Data collectie
Geautomatiseerde data collectie middels scanning en /of invoer
ruwe data (handmatig of via import)
Ondersteuning van zowel stand-alone scanners als multifunctionals
Minimale data verificatie benodigd door intelligente validaties
Ondersteuning van OMR, OCR en ICR voor optimale herkenning
Opslag van elke gescande pagina in PDF/A; geen discussies over
gegeven antwoorden

Stap 4: Rapportage
Wenst u meer informatie over
ConTest? Neemt u dan contact
met ons op!

Rapportage van resultaten (scores, cijfers,
betrouwbaarheidsanalyses, frequenties, etc.)
Rapportage in PDF, Excel, TIFF, RTF en Web
Archive formaat
Modulair opgebouwde rapportage met meer dan
10 verschillende modules, geschikt voor docent
tot toetsexpert
Uitgebreide psychometrische analyses: itemanalyse en item advies
Notitiefunctie om op- en aanmerkingen omtrent
de toets vast te leggen

Vraag gelijk naar de ConTest
Whitepapers. Alle detailinformatie
over ConTest op zowel functioneel
als statistisch gebied.
n Presentatie op locatie
Graag verzorgen wij voor u een
ConTest presentatie waar en
wanneer u dat het beste uitkomt.
Neemt u telefonisch contact met
ons op: +31 10 44 00 560.
n Seminars en webinars
Consilium organiseert met
regelmaat seminars en
productdemonstraties, op locatie
of online. Meldt u aan voor
de mailinglist via seminars@
consiliumdcs.com of bel ons!
n Website
Voor de agenda van alle
evenementen en nadere
informatie over onze organisatie
en alle producten en diensten
verwijzen wij u naar onze website:
www.consiliumdcs.com.

Stap 5: Evaluatie
Eventuele aanpassingen van de (meta) data naar
aanleiding van de rapportage en/of bezwaren
van deelnemers en derden met als gevolg een
aangepaste rapportage
Cesuur direct zichtbaar in alle rapportages
Mogelijkheid om toetsresultaten te koppelen
aan uw onderwijsevaluatiesysteem, uw
cijferregistratiesysteem en/of uw digitale
leeromgeving
Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van data capture en survey management is Consilium één van de marktleiders in
de Benelux. Consilium biedt consultancy, software-oplossingen, implementatie en training aan en heeft meer dan 200 klanten
binnen de onderwijs-, zorg- en commerciële sector. ConTest is ontwikkeld in samenwerking met verschillende hogeronderwijsinstellingen (o.a. Universiteit Utrecht) en toetsexperts in de Benelux.
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