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Breek een subtest niet te vroeg af 
 
Bij subtests waar de cliënt een verbale respons geeft worden er audio-opnames 
gemaakt. Door deze audio-opnames kan het voorkomen dat je achteraf een score wilt 
aanpassen. Echter wanneer je achteraf een 0-score van één van de afbreekitems toch 
een punt geeft dan is er geen afbreekpunt meer en kan er geen subtestscore bepaald 
worden. Je hebt dan eigenlijk te weinig items afgenomen. De tip is dan ook om altijd 
voldoende items af te nemen. Bij de minste twijfel over of het afbreekpunt wel echt is 
bereikt kun je het beste kiezen voor Test Limieten in plaats van afbreken. Breek 
vervolgens pas handmatig af als je er echt 100% zeker van bent dat het afbreekpunt 
bereikt is. Als je dan achteraf scores gaat aanpassen dan heeft het afbreekpunt ruimte 
om zich te verplaatsen. 
 
Gebruik de knop ‘Bewerk Batterij’ 
 
Als er tijdens de afname van een subtest iets is misgegaan en je wilt deze opnieuw 
afnemen bij de cliënt dan kun je de subtest nogmaals toevoegen aan de testafname via 
Bewerk Batterij op het tabblad Batterij in het beginscherm van de app op je 
testleider-iPad. Het systeem neemt automatisch deze tweede versie van de subtest mee 
in alle scoreberekeningen. Maak in dit soort gevallen dus geen nieuwe testafname aan 
maar voeg de subtest toe aan de afname via Bewerk Batterij. Ook als je bepaalde 
onderdelen toch niet wilt afnemen dan kun je via de Bewerk Batterij-knop subtests 
verwijderen uit de afname. Als je nog niet voorbij het startscherm van een subtest bent 
dan kun je de betreffende subtest nog verwijderen via Bewerk Batterij en betaal je er 
ook niet voor. 

 
 

Scores aanpassen na een testafname 
 
Je kunt achteraf scores aanpassen van alle items die je hebt afgenomen, dus niet alleen 
van de items die op je to-do-lijst staan. Dit kan via de zijbalk (icoontje dat op een boekje 
lijkt rechts naast de gekleurde Q in de linkerbovenhoek) als je in de testafname zit. Als je 
niet meer in de testafname zit dan kom je terug in de testafname door op het tabblad 
Batterij de subtest waar Hervat (als er nog niet-afgenomen subtest zijn) of Beoordelen (als 
alle subtests zijn afgerond) bij staat aan te tikken. Zoek in de zijbalk het item op dat je 
wilt aanpassen en druk daarop. Bij items uit verbale subtests kun je ook de 
audio-opname hier terug luisteren. Bovenstaande blijft mogelijk zolang de testafname 
nog op de iPad staat. 
 
Leeftijd van de cliënt aanpassen 
 
Het kan gebeuren dat je voor/tijdens/na de testafname op de iPad ziet dat je de 
geboortedatum van de cliënt verkeerd hebt ingevoerd, waardoor de leeftijd van de cliënt 
niet meer klopt. Als de afname nog op de iPad staat dan kun je de geboortedatum altijd 
nog aanpassen. Tik hiervoor op de geboortedatum op het tabblad Informatie en pas hem 
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aan. De nieuwe leeftijd wordt echter niet direct toegepast op de subtests die al 
afgenomen zijn. Om dit wel het geval te laten zijn dien je per subtest een item te openen 
in de zogenaamde ‘review-modus’. Dit werkt als volgt. Ga naar het tabblad Batterij en tik 
daar op de subtest waar Hervat of Beoordelen bij staat, zo kom je terug in de testafname. 
Open vervolgens de zijbalk (zie ook punt 3) en open in de zijbalk van alle afgenomen 
subtests één item (en tik telkens weer op Gereed). De aangepaste leeftijd zal dan 
toegepast worden op deze subtests. Als je daarna synchroniseert dan kun je in Central 
een scorerapport met de aangepaste leeftijd genereren. 
 
 
Houd alles up-to-date 
 
Voor een optimale gebruikerservaring is het belangrijk om alles up-to-date te houden. 
Wat houdt dit precies in? Hieronder een snelle checklist: 

1. Staat de meest recente versie van besturingssysteem iPadOS op de iPad’s? 
Controleer dit bij: Instellingen → Algemeen → Software-update. 

2. Staat de meest recente versie van de Assess-app op de iPad’s? Controleer de Apple 
App Store regelmatig voor updates. 

3. Start de iPad’s met enige regelmaat opnieuw op en log in in de app met de wifi aan. 
Zo mis je geen content-updates. 

 
Zorg ervoor dat je bovenstaande op beide iPad’s doet. 
 
 
iPad’s delen 
 

Het is goed mogelijk om binnen een organisatie iPad’s met elkaar te delen. Wanneer je 
met meerdere gebruikers gebruik maakt van dezelfde iPad’s dan is het wel belangrijk 
om voordat je de iPad’s aan een collega doorgeeft nog een keer op synchroniseren 
(Sync) te drukken en daarna uit te loggen uit de app. Zo ziet de collega die de iPad’s na 
jou gebruikt niet jouw cliëntgegevens.  
 
Daarnaast is het goed om te beseffen dat afnames lokaal worden opgeslagen op de iPad 
die je tijdens de afname als testleider-iPad hebt gebruikt. Als je op een later moment 
nog audio-opnames wilt terugluisteren en scores wilt aanpassen dan zul je dezelfde iPad 
als waar je de test mee afgenomen hebt erbij moeten pakken. 
 
Ook als je iPad’s deelt zul je deze up-to-date moeten houden, maak daar goede 
afspraken met elkaar over zodat dit er niet bij inschiet. 
 
Afnames verwijderen 
 
De Assess-app op de iPad is niet bedoeld als eeuwige opslagplek voor al je testafnames. 
Verwijder afgeronde testafnames dan ook met enige regelmaat van de iPad om te 
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voorkomen dat de opslagruimte van de iPad vol raakt. Verwijder afnames wel pas 
wanneer je er zeker van bent dat je er niks meer in hoeft te wijzigen. Alleen in de app 
kun je namelijk audio-opnames terugluisteren, scores aanpassen, normgroep 
aanpassen en de leeftijd van de cliënt aanpassen. Zodra je een testafname van de iPad 
verwijdert dan worden de audio-bestanden verwijderd en de scores, leeftijd en 
normgroep worden definitief. Bedenkt voor jezelf dus een goed moment waarop je met 
een gerust hart een afname van de iPad kunt verwijderen.   
 
De online omgeving Central (qiactive.com) is wel bedoeld als opslagplek. Hier blijven alle 
afnamegegevens beschikbaar, ook de ruwe afnamegegevens in de vorm van het 
item-niveau scorerapport. 
 
Let op: als je de Assess-app verwijdert van de iPad dan gaan ook alle afnamegegevens 
die op dat moment in de app staan verloren. Als je iPad’s deelt ook de afnamegegevens 
van de andere gebruikers.  
   
 

 

5 


