Handleiding Testmoz
1. Ga naar http://testmoz.com.
Klik op Make a Test.

2. Geef de test een naam en kies een wachtwoord.
Dit wachtwoord heb je nodig om de test(vragen) te bewerken en de resultaten te bekijken.
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3. Je komt in het Test Control Panel met de stappen die je moet nemen om een test te maken.
Klik op Adjust Settings en pas de instellingen naar wens aan: geef de test een naam, een korte
beschrijving en typ de tekst die moet verschijnen na het voltooien van de test. Stel tenslotte de
diverse testmogelijkheden in.

De standaardinstellingen zijn meestal voldoende voor de meeste tests. Je kunt eventueel
aanvinken dat je leerlingen een wachtwoord nodig hebben om te test te maken . Vul dit in bij
Passcode. Bij Randomize the question order kun je aangeven of de antwoorden door elkaar
moeten verschijnen. Dit maakt afkijken lastiger! Klik op Save om je instellingen te bewaren.
4. Klik in het volgende scherm op Add New Question om de eerste vraag in te vullen.
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5. Vul bij Question de vraag in.

6. Kies bij Type een vraagsoort en bij Points het aantal punten.
7. Vul de antwoordopties in. Je kunt de vooringevulde Engelse teksten gewoon overschrijven.

8. Markeer het juiste antwoord.
9. Klik op Save and Add New Question en vul zo alle vragen in.
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10. Klik bovenin het scherm op Publish om te test te publiceren (online beschikbaar maken).

Je wordt 'gewaarschuwd' dat je geen wijzigingen in de test moet maken zolang leerlingen de test
maken.
11. Klik op de rode knop Publish.
Je ziet vervolgens de link naar de test. Noteer de link nu eerst, je krijgt geen e-mailbericht o.i.d.
met daarin de juiste link. De link naar de test heb je zelf nodig om de test aan te passen, maar
ook de leerlingen die de test gaan maken.

12. Geef je leerlingen de link naar de test en eventueel het wachtwoord dat je bij stap 3 hebt
aangemaakt.
13. Klik nu op de link. Vul je naam in en maak de test om deze te controleer op onjuistheden.
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14. Na het maken van de test krijg je een scoreoverzicht.

15. Klik op Log out en je komt terug in het aanmeldscherm. Klik rechtsboven op het tabblad Admin
Login en voer het wachtwoord in zoals je dat je bij stap 2 hebt aangemaakt.

Als beheerder van de test kun je hier onder meer de resultaten bekijken, de vragen bijstellen of
de testinstellingen wijzigen.
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16. Klik op menukeuze Reports bovenin het scherm. Je ziet nu jouw score, maar naarmate meer
leerlingen de test maken verschijnen al hun namen onder elkaar. Dit kan er zo uit zien:

17. Bekijk de resultaten. Je ziet onder meer de scores per leerling en de gemiddelde score per vraag.
18. Exporteer eventueel de test naar een CSV-bestand en open dit bestand in een
spreadsheetprogramma, bijvoorbeeld Excel.
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Op deze manier kun je allerlei testen maken, met ieder hun eigen link. Je kunt via de knop Home met
hetzelfde account nieuwe tests maken.

Je kunt een nieuwe testnaam invullen en weer beginnen met het ontwikkelen van een test (stap 2).

Succes!

Handleiding TestMoz van EduFloor (Florina Blokland) is in licentie gegeven volgens een Creative
Commons Naamsvermelding – NietCommercieel - GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk van EduFloor.

7

