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Instructie  

Door middel van een aangeleverde leerlingenlijst is elke leerling door Aob Compaz voorzien 
van een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. De lijst met inlognamen en wachtwoorden is 
naar je opgestuurd. Deze kunnen verspreid worden onder de leerlingen. Let op dat deze 
gegevens persoonlijk aan elke leerling kenbaar worden gemaakt en bijvoorbeeld niet in een 
gezamenlijke mail.   

Wanneer een testprogramma langer dan één lesuur duurt is het zeer aan te raden om het 
hele programma door één docent of mentor te laten doen. (Niet elk lesuur een andere 
docent). Bij de afname van capaciteiten- of intelligentietests is ons dringend advies om elk 
testonderdeel gezamenlijk met de hele groep tegelijk te maken. Dus gezamenlijk de 
instructie doornemen, de voorbeeldopgaven door te nemen en dan gelijktijdig de tests te 
beginnen en af te sluiten. Sommige leerlingen hebben niet de volledige testtijd per subtest 
nodig, die kunnen in de resterende tijd op hun werkplek even iets anders gaan doen. Tijdens 
de testafname is het nodig dat de leerlingen in een rustige ongestoorde werkomgeving deze 
tests/vragenlijsten kunnen invullen. Hoe minder verstoringen, hoe betrouwbaarder het 
resultaat zal zijn. 

TESTEN MAKEN  

De leerlingen kunnen de test maken via http://www.talentcompaz.nl 
Het volgende aanmeldscherm  verschijnt:  
 

 
 
Via dit aanmeldscherm kan elke leerling zich aanmelden met zijn persoonlijke inlognaam en 
wachtwoord. Na aanmelding ziet hij een overzicht van de tests, die klaar staan met een 
indicatie van de tijd, die nodig is om de tests te maken. Bij meerdere tests worden deze na 
elkaar in de juiste volgorde aangeboden. Elke test start met een instructie, waarna de 
leerling met “start test” de test kan beginnen. Na afloop ontvangen wij graag een seintje dat 
alle leerlingen getest zijn. Dit kan gemaild worden naar: testcentrum@aob-compaz.nl.  
Vervolgens sturen wij conform de afspraken in de offerte de testresultaten op.  
 
VOOR VRAGEN OF BIJ PROBLEMEN IS EEN HELPDESK BESCHIKBAAR:   
SERVICEDESK ONLINE TESTEN (088-2701234). 
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CONTROLE BIJ TESTAFNAME 
 
Het afnemen van capaciteitentests dient in een “gecontroleerde” omgeving plaats te 
vinden. Dat betekent dat een docent of adviseur bij de testafname aanwezig is. Deze  
zorgt ervoor dat leerlingen de instructie en voorbeelden gezamenlijk doornemen, vragen 
kunnen stellen en wanneer duidelijk is dat de instructie begrepen is start de test.   
Verder mag uiteraard alléén de website van TalentCompaz geopend zijn. Leerlingen 
mogen absoluut niet Google, andere hulpprogramma’s of de rekenmachine van 
Windows gebruiken. Hierop dient bij de afname gecontroleerd te worden. Soms is het 
mogelijk om op een beheerdersscherm in een computerlokaal “remote” mee te kijken op 
het actieve scherm van de leerling.  
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 
Om TalentCompaz te kunnen gebruiken gelden een aantal minimumvoorwaarden:  
 
 
Internetverbinding 
 

• 1 m/bit per leerling die simultaan de test maakt. 
 

• Javascript moet ingeschakeld zijn 
 
Besturingssysteem 
 

• Windows XP en hoger 
• OS X Snow Leopard en hoger 

 
Browser versies 
 

• Firefox: versie 5 en hoger 
• Chrome: versie 14 en hoger 
• Internet Explorer: versie 8 en hoger 
• Safari: versie 5 en hoger 


