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Stappenplan
Beheerdersaccount aanmaken in het
Boom testcentrum
Toetsen, tests en vragenlijsten van Boom kun je afnemen, scoren, normeren, rapporteren, en analyseren in
een online omgeving; het Boom testcentrum.

Per school of instelling maak je één beheerdersaccount aan. In dit account kun je als beheerder andere
medewerkers toevoegen. Zij loggen dan in met hun eigen e-mailadres en wachtwoord, onder hetzelfde account van
de school of instelling. Zo zorg je ervoor dat iedereen op de juiste manier in het Boom testcentrum aan de slag kan.

Gebruik Google Chrome, Safari of Firefox als browser. Wij raden af om Microsoft Edge als browser te
gebruiken. Ga naar www.boomtestcentrum.nl en klik rechts bovenin je scherm op [Account aanvragen].
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•

Vul de gegevens van de school of instelling in, en de naam en een zelfgekozen wachtwoord van de
beheerder. De beheerder is iemand binnen de organisatie die alles rondom het Boom testcentrum
regelt, de instelling beheert, en medewerkers toe kan voegen danwel deactiveren/verwijderen.

•

Selecteer één-voor-één de testen die je school of instelling gaat gebruiken en klik op [toevoegen].
De gekozen tests verschijnen nu rechts in een overzicht. Je kunt later altijd nog testen toevoegen of
verwijderen.

•

Klik op [aanvraag verzenden] zodra je klaar bent en alles hebt ingevuld.

•

Binnen drie werkdagen ontvang je een bevestigingsmail dat je account is goedgekeurd en daarna
kun je inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord. 		

•

Na je eerste inlog wordt je gevraagd om de verwerkersovereenkomst online te ondertekenen. Zo
voldoet de verwerking van de leerlinggegevens aan de AVG en wordt alles veilig verwerkt. Doe dit
liefst meteen, maar in ieder geval binnen drie maanden. Zo zorg je dat je de toegang tot het Boom
testcentrum behoudt.

Hulp nodig? Kom je er niet uit of heb je nog vragen? Neem gerust contact op.
020-524 45 14 • klantenservice@boomtestonderwijs.nl • www.boomtestonderwijs.nl
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