Onderwijsinstelling (naam en plaats) 		

Eerste afname (dd-mm-jjjj)

Vrijgave resultaten (dd-mm-jjjj)

Te toetsen klassen 			
❶ Nieuwe toets samenstellen (vul de volgende vier regels en deel B in)
Instructie vooraf 			
Instructie achteraf 			
Maximale toetsduur in minuten 		
Soort uitslag voor student

Cijfer voor voldoende

v(oldoende) / o(nvoldoende)

cijfer

geen uitslag

D-einfach

D-logisch

nvt nvt nvt nvt

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10

DerDieDas

nvt nvt nvt nvt

Duits

nvt nvt

Mind the Gap

nvt nvt nvt nvt

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10

High Five

Spelling 2

Spelling 1

Lees vaardig 3

Lees vaardig 2

Lees vaaridg 1

Formuleren 3

Formuleren 2

Formuleren 1

Engels

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10

Basiscursus Spelling

❷ Eerder gemaakte toets opnieuw afnemen Eerdere toets 		

Spelling 3

Zie voor een uitgebreide toelichting op de gang
van zaken bij Adviestoetsen de Handleiding
Nedercom voor docenten en applicatie
beheerders; deze kunt u downloaden van
www.nedercom.nl/website/ondersteuning.

E-mail 		

Titel van de toets 			

Basisgrammatica

Als u zelf de resultaten wilt inzien voordat de
studenten toegang krijgen, doet u dat via het
Beheerdersmenu > Toetsen > Toetspro Plus:
Adviestoets resultaten. U kunt de helpdesk
dan eventueel nog vragen de norm voor een
voldoende bij te stellen als daar aanleiding
voor is.

		

Telefoon

Nederlands

Vul het hiernaast staande toetsaanvraag
formulier in, sla het op en stuur het naar
helpdesk@nedercom.nl. Doet u dit ten minste vijf werkdagen voor de afname van de
toets. Nedercom zal de toets voor u klaarzetten en dit uiterlijk 24 uur voor de afname
per e-mail aan u bevestigen. Nedercom zorgt
ervoor dat de resultaten voor de studenten
zichtbaar worden vanaf het door u opgegeven tijdstip van vrijgave.

DEEL B: INHOUDELIJKE SPECIFICATIE

Aanvraagformulier Adviestoets

DEEL A: ALGEMENE GEGEVENS

Contactpersoon

