LVS

Scoren en normeren
Stap 1

Vink in het leerlingenoverzicht de groep aan waarvoor je een toets wilt normeren en klik op de rode knop
‘Scores invoeren’ onderaan het overzicht. Laat het blauwe balkje met ‘TEST’ leeg.

Stap 2

Nadat je op ‘scores invoeren’ het geklikt selecteer je de test die de leerlingen hebben gemaakt. Daarna voer je
de afname-datum in en selecteer je de normeringsmaand (DL). Klik op ‘Bevestigen’. De normeringsmaand (DL)
wordt bij veel toetsen automatisch geselecteerd, dus let goed op of de normeringsmaand (DL) werkelijk klopt!
Klik daarna op ‘Bevestigen’.

Stap 3

Vul de scores in. Als je voor enkele leerlingen een afwijkende normeringsmaand (DL) wil hanteren kun je die hier
per leerling aanpassen. Klik wanneer alle scorevelden zijn ingevuld op ‘Scores opslaan’ als je de scores niet
direct wil normeren. Klik op ‘Scores opslaan en verder’ als je dit wel direct wil doen.
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Stap 4
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In het tabblad ‘Gescoord’ krijg je nu een overzicht van de ingevulde scores te zien. Controleer de scores goed!
Je kan deze indien nodig nog aanpassen door de leerling(en) van wie de score niet goed is ingevuld te
selecteren en onderaan het overzicht op ‘Scores aanpassen’ te klikken.

Stap 5

Als alle scores juist zijn ingevuld selecteer je de leerlingen en klik je onderaan het overzicht op de rode knop
‘Normeren’. Je krijgt een pop-up hoeveel credits dit kost. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid scores die je
normeert. Wanneer je op normeren hebt geklikt kunnen de scores niet meer worden aangepast.

Stap 6

In het tabblad ‘Genormeerd’ vind je nu een overzicht van de genormeerde scores. Hier kan je op ‘Rapport
maken’ klikken, deze verschijnt onderaan als een aparte download. Op het rapport staan o.a. de niveauwaarden, de percentielscore, de vaardigheidsscore en het DLE. Als je een koppeling met een LAS hebt, zijn
de genormeerde scores na enkele minuten in je LAS zichtbaar.

Stap 7

Mocht je toch een fout hebben gemaakt bij het invoeren, dan kun je de scores opnieuw invoeren en opnieuw
normeren. Dit kost je wel credits. Wanneer je een koppeling hebt en je hebt een score niet goed ingevoerd, kun
je deze in Boom testcentrum opnieuw invoeren en na enkele minuten zullen ook deze nieuwe gegevens in het
LAS staan. De onjuiste ingevoerde score zal dan worden overschreden door de nieuwe juiste score.

Kom je er niet uit of heb je nog vragen? Neem gerust contact op!
Bel of mail via (020) 524 45 14 of klantenservice@boomtestonderwijs.nl
Onze medewerkers Willem en Vera staan klaar om je te helpen!

