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Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze helpdesk via e-mail (support-nl@pearson.com). 
Vermeld bij communicatie met de helpdesk altijd:
• Dat het STM betreft.
• Als u hier eerder contact over heeft gehad, vermeld dan het volgnummer van de call.
• Uw computer id (zie pagina 89 Krediet en licenties).
• Uw klantnummer (indien bekend).
• Welke versie van STM u gebruikt (zie pagina 124 Help).
• Of u een stand-alone versie gebruikt of een netwerkversie. In geval van een netwerkversie is ook van belang om

te weten of dit een SQL server of MSDE installatie betreft.
• De windows-versie die u gebruikt.
• Bij een bestelling: Het adres waar de factuur naar toe moet worden gestuurd.

Op onze website proberen wij actuele informatie omtrent STM te verstrekken. 
Deze kunt u vinden op www.pearson-nl.com
Kies in het menu de optie ‘Digitaal testen’.
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1. Inleiding

1.1 DOELSTELLING EN AFBAKENING
Dit document is een handleiding voor eindgebruikers van STM. Het geeft inzicht in de installatie en het gebruik van
dit programma.

1.2 DOELGROEP
Mensen die gebruik willen maken van STM, STM willen installeren of meer over het pakket willen weten.

1.3 BENODIGDE VOORKENNIS
Voor het gebruiken van STM is geen specifieke voorkennis vereist. Zowel beginnende als ervaren windows gebruikers
kunnen met behulp van deze handleiding snel, eenvoudig en verantwoord testen afnemen.
Enige ervaring met het gebruiken van windows applicaties wordt wel aangeraden.

1.4 LEESWIJZER
Dit document bestaat uit 7 hoofdstukken, inclusief deze inleiding.

• Hoofdstuk 2 behandelt de ontstaansgeschiedenis en historie van STM, alsmede basisconcepten die ten grondslag
liggen aan het gebruik van tests in uw dagelijkse praktijk.

• Het derde hoofdstuk behandelt een aantal werkprocedures voor het gebruik van het programma. Dit deel kunt u
gebruiken om te oefenen met het afnemen van tests via de STM-Testrun. De procedures zijn zo ingericht dat u
geen krediet gebruikt.

• Hoofdstuk 4 gaat dieper in op het STM-Office-programma, het onderdeel waarin u uw cliënten registreert, tests
klaarzet en rapporten uitdraait.

• Hoofdstuk 5 behandelt de STM-Testrun in detail, het onderdeel van het programma waar u tests geautomatiseerd
mee kunt afnemen.

• Het zesde hoofdstuk behandelt alle menu opties in STM in detail. Heeft u vragen tijdens het lezen van de hand-
leiding of het installeren van STM, neem dan contact op met onze helpdesk (support-nl@pearson.com).

• Hoofdstuk 7 behandelt de installatie van STM. Ook een upgrade van STM vanaf een oude 2.04 versie wordt hier-
in besproken.



1.5 GEHANTEERDE CONVENTIES
Om dit document toegankelijker te maken voor u zijn een aantal standaard notatiewijzes gebruikt. Dit betreft tips,
aandachtspunten en werkinstructies.

Tips en aandachtpunten
Tijdens het lezen komt u regelmatig tips en aandachtspunten tegen. Een tip of aandachtspunt kunt u gemakkelijk 
herkennen omdat deze in een apart vak zijn geplaatst. Hieronder ziet u een voorbeeld.

TIP!
Zo herkent u een tip. Een tip geeft een nuttige suggestie wat u nog meer kunt doen met STM.

LET OP!
Zo herkent u een aandachtspunt. Een aandachtspunt is bedoeld om een mogelijke valkuil aan te geven 
in de functionaliteiten van STM. Door de open en flexibele structuur heeft het pakket veel mogelijk-
heden, hierdoor kunt u echter ook makkelijk fouten maken. Meestal waarschuwt STM u als dit het geval 
is. Lees de LET OP! vakken altijd door zodat u niet in deze valkuil stapt.

Werkinstructies
In de tekst komen regelmatig werkinstructies voor. Voer deze werkinstructies uit en u bereikt het door u gewenste
resultaat. Meer ervaren gebruikers merken al snel dat het eenvoudig is om delen van de instructie over te slaan.

Een werkinstructie bestaat altijd uit een aantal eenvoudig uit te voeren stappen. Stappen voert u uit van boven naar
beneden in de volgorde zoals aangegeven. Knoppen of keuzes waarop u met de muis of via het toetsenbord klikt zijn
aangegeven tussen vierkante haken en zijn vet gedrukt. Bijvoorbeeld [STM]. Ziet u deze tekst dan klikt u dus op de
keuze STM.

Hieronder ziet een een voorbeeld.

U wilt de office van de STM starten

Stap 1. Klik op de knop [ ]. U vindt deze knop meestal links onderin uw beeldscherm.
Stap 2. Selecteer in het menu [Programma’s]
Stap 3. Klik op [Pearson]
Stap 4. Klik op de map [STM]
Stap 5. Selecteer nu het programma icoon [STM Office v2.1]
De office wordt nu gestart. U ziet een inlogscherm of een opstartscherm.

Zoals u ziet zijn de stappen eenvoudig te volgen. Ook een beginnend of onervaren computer gebruiker kan hier goed
mee uit de voeten.
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2. Historie en basisconcepten achter STM

2.1 PEARSON
Pearson is een onderdeel van de Reed Elsevier groep. De test uitgeverij Pearson, dat een onderdeel is van Reed Elsevier,
heeft vestigingen over de gehele wereld. Hoofdactiviteiten zijn het ontwikkelen en uitgeven van psychogische tests en
daaraan gerelateerde boeken en diensten.

2.2 ERVARINGEN MET GEAUTOMATISEERD TESTEN
Binnen Pearson is uitgebreid ervaring opgedaan met het ontwikkelen en distribueren van tests. In de beginperiode
was papier als vanzelfsprekend de manier waarop tests werden verspreid en afgenomen. Met de komst van de 
personal computer is dit sterk veranderd. Doordat computers steeds meer gemeengoed werden en het afnemen 
en scoren van tests per computer niet alleen efficiënter bleek, maar ook nog eens een grotere objectiviteit mogelijk
maakte, ontstond er een sterke vraag naar geautomatiseerd afneembare tests. Aan het begin van de jaren negentig is 
hierop ingesprongen met de introductie van de STM. Dit systeem, dat onder Microsoft DOS functioneerde, heeft een
grote ommekeer teweeggebracht in de manier waarop tests worden afgenomen en verspreid.

Tijden veranderen en DOS is inmiddels al vele jaren niet meer de standaard in de wereld van computers. Microsoft
Windows heeft zijn intrede gedaan en is vooral na 1995 enorm in populariteit gegroeid. Pearson is met deze ontwik-
keling meegegaan door STM voor Windows te introduceren.
Door technologische vernieuwingen, hogere eisen aan het pakket door eindgebruikers, auteurs en de Pearson organi-
satie zelf, is in 2001 begonnen om deze eerste windows versie drastich te vernieuwen. De nieuwste versie, versie 2.1,
van STM helpt u om optimaal en verantwoord van dit medium gebruik te blijven maken.

2.3 HET KREDIETSYSTEEM VAN STM
STM bestaat uit software, de programmatuur, en inhoud, de tests. De software is door Pearson ontwikkeld, de tests
meestal door nationale en internationale auteurs. Voor het gebruik van één test- of rapportafname dragen wij royalty’s
af aan deze auteurs. Dit is de reden waarom een testafname in STM geld kost. In STM wordt echter gesproken over
krediet. Krediet bestaat uit tikken die u vooraf aanschaft. U kunt dit systeem vergelijken met een pre-paid telefoon of
een strippenkaart voor de bus.
Krediet schaft u vooraf aan. Heeft u geen krediet meer, dan kunt u ook geen tests in STM gebruiken. Het STM systeem
blokkeert ook andere essentiele functionaliteiten als het krediet op is.

Eén tik kost een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 6 eurocent. Voor de meeste recente tarieven kunt u onze klantenservice
via email (info-nl@pearson.com) raadplegen. Neemt u een test af, dan kost u dit bijvoorbeeld vijftig tikken. Hiermee
wordt de royaltybetaling aan de auteurs bekostigd.

2.4 JAARLI JKSE LICENTIEPRI JS
Naast kosten per testafname betaalt u tevens een jaarlijkse software-licentieprijs voor gebruik van de software, de
telefonische ondersteuning en nieuwe mogelijkheden die wij gedurende het betreffende jaar in de software aan-
brengen. Met dit bedrag bekostigen wij het beheer en de ontwikkeling van uw STM-software.

2.5 UW INVLOED OP STM
U of uw beroepsgroep kunt invloed uitoefenen op de ontwikkeling van STM. Wij stellen het op prijs als u uw suggesties
aan ons doorgeeft. U kunt deze in een e-mail sturen aan support-nl@pearson.com.
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3. Werken met STM

Door dit hoofdstuk door te nemen leert u snel omgaan met de basis functionaliteiten van STM. Het hoofdstuk bestaat
uit een aantal oefeningen die gericht zijn op zowel de onervaren als de zeer ervaren windows gebruiker. Neemt u deze
oefeningen in de aangeboden volgorde door dan leert u snel en goed omgaan met de STM. Dit hoofdstuk bestaat uit
7 paragrafen:

Oefening 1. STM activeren na installatie
Oefening 2. Inloggen
Oefening 3. Personen aanmaken, wijzigen en verwijderen
Oefening 4. Groepen van personen aanmaken, wijzigen en verwijderen
Oefening 5. Sessies aanmaken, wijzigen en verwijderen
Oefening 6. Een testsessie klaarmaken voor een persoon, deze afnemen en rapporteren over de resultaten
Oefening 7. Personen archiveren

In de rest van dit hoofdstuk worden deze oefeningen beschreven.

3.1 STM ACTIVEREN NA INSTALLATIE
Als u STM heeft geïnstalleerd kunt u het systeem nog niet direct gebruiken. Om STM te gebruiken zal de helpdesk uw
pakket moeten activeren. Om uw computer van andere te onderscheiden maakt STM gebruik van een serienummer,
het computer-id. Als u dit computer-id doorgeeft aan de klantenservice, samen met uw klantgegevens (NAW bedrijf en
uw naam) maakt de klantenservice uw activatiebestand zo spoedig mogelijk aan. U kunt de klantenservice bereiken
op info-nl@pearson.com.
Heeft u nog geen offerte laten opmaken dan zorgen zij ervoor dat deze aanvraag bij de juiste afdeling terecht komt.
Voor de gedetailleerde procedure kijkt u op pagina 88 Krediet en licenties.

3.2 INLOGGEN
STM is beveiligd tegen onbevoegd gebruik. Om te borgen dat uitsluitend geautoriseerde personen toegang krijgen tot
het systeem dient u bij het inloggen een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Hiervoor moet u 2 handelingen
uitvoeren. Allereerst moet u STM Office opstarten. Ten tweede moet u inloggen. Hieronder worden de werkinstructies
voor het starten en het inloggen beschreven.

WERKINSTRUCTIE:  DE OFFICE VAN STM STARTEN
1. Klik op de knop [ ]. U vindt deze knop meestal links onderin uw beeldscherm.
2. Selecteer [Programma’s]
3. Klik op [Pearson]
4. Klik op de map [STM]
5. Selecteer nu het programma icoon [STM Office v2.1]
De office wordt nu gestart. U ziet het volgende inlogscherm.
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WERKINSTRUCTIE:  INLOGGEN
1. Klik met de muis op het witte vlak naast gebruikersnaam.
2. Vul uw gebruikersnaam in. Hiervoor kunt u stmprof gebruiken.
3. Druk op de [TAB] toets.
4. Vul uw wachtwoord in. Hiervoor kunt u ook stmprof gebruiken.
5. Druk op de [ENTER] toets.
U ziet nu een tussenscherm dat aangeeft dat de applicatie wordt opgestart. Mocht het systeem melden dat uw gebruikers-
naam of wachtwoord niet correct is probeer het dan nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen neem dan contact
op met uw STM beheerder.

U bent nu ingelogd in STM. Voor u verschijnt na verloop van tijd het office scherm. Hoe lang dit duurt is afhankelijk
van de verwerkingscapaciteit van uw computer.
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3.3 WERKEN MET PERSONEN
Het STM systeem werkt met personen. Alle sessies en archiefbestanden zijn persoons geörienteerd. U kunt in STM 
personen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Bij een persoon kunt u direct een overzicht krijgen van sessies van 
deze persoon. Ook kunt u documenten bij een persoon toevoegen. Denk bij een document bijvoorbeeld aan een
beoordelingsverslag. Als u gebruik maakt van een STM netwerkversie is dit document direct oproepbaar voor de 
andere office gebruikers aangesloten op het netwerk.

Hieronder treft u de werkinstructies personen aan.
• U wilt een persoon aanmaken
• U wilt een persoon verwijderen
• U wilt een persoon wijzigen
• U wilt een persoon zoeken
• U wilt het overzicht van sessies voor deze persoon raadplegen
• U wilt een document toevoegen bij deze persoon
• U wilt een bij deze persoon opgeslagen document inzien
• U wilt een document verwijderen bij deze persoon

Deze worden hieronder beschreven.

WERKINSTRUCTIE:  EEN PERSOON AANMAKEN
U wilt een persoon aanmaken zodat u deze kunt gebruiken in een groep of bij een sessie.

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat.
Het systeem schakelt over naar personen. Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Klik op de knop Nieuw boven in de knoppenbalk.
Het systeem maakt een nieuw persoon aan. Deze verschijnt in een nieuw scherm, dat ‘voor’ het hoofdscherm komt
te liggen. In dit scherm kunt u de gegevens invoeren. D.m.v. de knop OK slaat u later uw gegevens op.

3. Klik op het witte vlak naast de tekst Voorna(a)m(en).

4. Voer de voornaam van de persoon in.

5. Druk op de [TAB] toets.

6. Geef de voorletters in van de persoon.

7. Druk op de [TAB] toets. Geef de titels in van de persoon (indien van toepassing).

8. Druk op de [TAB] toets. Geef eventuele tussenvoegsel in zoals ‘van der’ of ‘de’.

9. Druk op de [TAB] toets. Voer de achternaam in van de persoon (zonder tussenvoegsels en voorletters).

10. Druk op de [TAB] toets. Voer eventuele achtervoegsels in van de persoon (zoals mba, mbi en dergelijke)

11. Klik met de muis op de naast het vak nationaliteit. Een overzichtslijst verschijnt waar u met de muis de
gewenste nationaliteit in kunt selecteren door hier op te klikken.

12. Klik met de muis op de naast het vak opleiding. Een overzichtslijst verschijnt waar u met de muis de gewenste
opleiding in kunt selecteren door hier op te klikken.
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13. Klik met de muis op het woord Man of Vrouw naast de tekst geslacht.
Het geslacht van uw kandidaat wordt aangegeven doordat het bolletje naast het geslacht zwart wordt gekleurd.

14. Klik met de muis op de naast het vak geboortedatum. Een kalender verschijnt waarin u geboortedatum van
uw kandidaat kunt invoeren. Om zo snel mogelijk de geboortedatum te selecteren voert u de volgende stappen
uit.
a. Klik op het jaartal en selecteer met de pijltje omhoog en omlaag naast het jaartal het goede jaar
b. Klik op de maand en selecteer de juiste maand uit de lijst
c. Klik op de dag. De kalender verdwijnt automatisch.

15. U heeft alle benodigde gegevens van een persoon ingevoerd. De persoon is nu aangemaakt in het systeem. Druk
op OK om de gegevens op te slaan. Het invoerscherm sluit en het hoofdscherm is weer zichtbaar. In de lijst met
personen ziet u de nieuw aangemaakte persoon.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN PERSOON VERWIJDEREN
Een persoon verwijderen is een onomkeerbaar proces. U kunt een verwijdering niet ongedaan maken. Bij het ver-
wijderen van een persoon worden automatisch alle sessies van deze persoon inclusief de testgegevens verwijderd.
Ook wordt de persoon uit de groep gehaald waar deze in deelneemt. Pas dus goed op bij het verwijderen van een 
persoon. Wilt u de persoon uit uw systeem verwijderen, maar toch de gegevens bewaren, kijk dan bij de procedure
‘Personen archiveren’ verderop in dit hoofdstuk.

Om een persoon te verwijderen voert u de volgende stappen uit.

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Selecteer in de lijst de persoon die u wilt verwijderen. Deze persoon wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Kik op de knop verwijderen . Het systeem vraagt of u deze persoon wilt verwijderen.

4. Selecteer Ja om de persoon te verwijderen.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN PERSOON WIJZIGEN
Nadat u een persoon heeft aangemaakt in STM kunt u de gegevens wijzigen.

Om de gegevens van een persoon te wijzigen voert u de volgende stappen uit.

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Selecteer in de lijst de persoon die u wilt wijzigen. Deze persoon wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Dubbelklik op deze persoon of klik op de knop bewerken . Er verschijnt een nieuw scherm, dat ‘voor’
het hoofdscherm komt te liggen. In dit scherm kunt u de persoonsgegevens wijzigen. D.m.v. de knop OK slaat u
later uw gegevens op.

4. Wijzig de gegevens van de persoon. Klik op het witte vlak naast de tekst van het vak dat u wilt wijzigen.

5. Wijzig eventueel nog meer gegevens op deze wijze.

6. Druk op OK om de gegevens op te slaan. Het invoerscherm sluit en het hoofdscherm wordt weer zichtbaar.

TIP!
Heeft u gegevens veranderd, maar daarbij een fout gemaakt? Gebruik de CTRL-Z toetscombinatie om uw 
wijzigingen ongedaan te maken. Dit moet u doen voordat u de gegevens heeft opgeslagen m.b.v. de OK
knop.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN PERSOON ZOEKEN
Als u meer personen in de STM heeft ingevoerd kunt u snel het overzicht kwijt raken. STM biedt een aantal faciliteiten
zodat u een grote hoeveelheid personen toch efficient kunt beheren. Dit zijn:

1. Deactiveer de personen die u niet gebruikt
2. Categoriseer personen met behulp van gebruikersveld 1
3. Sorteer de persoonslijst op achternaam, geboortedatum of een ander beschikbaar veld
4. Archiveer personen die u niet gebruikt
5. U kunt altijd een persoon zoeken op basis van een trefwoord

Ad 1. Deactiveer de personen die u niet gebruikt
STM biedt u de mogelijkheid om personen te deactiveren. U wilt een persoon deactiveren.

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Selecteer in de lijst de persoon die u wilt wijzigen. Deze persoon wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Dubbelklik op deze persoon of klik op de knop bewerken .
Er verschijnt een nieuw scherm, dat ‘voor’ het hoofdscherm komt te liggen. In dit scherm kunt u de persoons-
gegevens wijzigen. D.m.v. de knop OK slaat u straks uw gegevens op.

4. Klik op het aankruisvak ‘Actief’ boven het foto vak

5. Druk op OK om de gegevens op te slaan. De gegevens zijn gewijzigd. Het invoerscherm sluit en het hoofdscherm
is weer zichtbaar.

De persoon is gedeactiveerd. Wilt u deze persoon weer activeren dan kunt u dezelfde handelingen herhalen. U ziet
echter het aankruisvinkje verschijnen in plaats van verdwijnen. De gedeactiveerde personen worden op dit moment
nog steeds op het scherm getoond. Als U de gedeactiveerde personen wilt verwijderen uit de lijst, gaat u als volgt te
werk:

6. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

7. Klik op het aankruisvak ‘Alleen actieve tonen’ rechts bovenin het STM scherm. Er verschijnt een vinkje in het aan-
kruisvak en de lijst met personen wordt nu opnieuw opgebouwd. De inactieve personen staan hier niet meer in.

U ziet de personen niet meer in uw lijst op het scherm.
De personen zijn niet uit het systeem verwijderd! U kunt ze weer oproepen door nogmaals het aankruisvak ‘Alleen
actieve tonen’ aan te klikken. De volledige personenlijst zal dan weer verschijnen.
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Ad 2. Categoriseer de personen met behulp van gebruikersveld 1
Het eerste gebruikersveld bij een persoon wordt tevens in de lijst met personen getoond. Dit is het veld ‘User 1’. Het
veld heet User 1 om aan te geven dat het om het eerste gebruikersveld gaat.
(De tekst die u eventueel zelf middels de systeeminstelling aan het veld geeft wordt hierin niet overgenomen. De reden hiervoor is dat 

uitsluitend een korte naam in de lijst past in verband met beschikbare scherm ruimte).

Het eerste gebruikersveld staat onder de tab basisgegevens bij een persoon. U bent dit veld al tegengekomen bij het
aanmaken van een persoon eerder in dit hoofdstuk. De meeste van onze klanten gebruiken dit veld voor het invullen
van een referentiecode, een klantnaam, een ziektebeeld en dergelijke. Ook u kunt dit veld gebruiken om de personen
lijst gemakkelijk toegankelijk te houden. Hiertoe dient u zelf te bepalen wat voor gegevens u in dit veld opneemt. U
kunt de personenlijst sorteren op basis van dit of een ander beschikbaar veld. Zie daarvoor de onderstaande tekst.

Ad 3. Sorteer de persoonslijst op achternaam, geboortedatum of een ander beschikbaar veld
U kunt de personenlijst sorteren op één van de beschikbare velden. Deze velden ziet u staan in de titels boven de
kolommen in de personenlijst.
Als U deze lijst wilt sorteren, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Klik op de titel van de kolom waarop u wilt sorteren.

Ad 4. Archiveer personen die u niet gebruikt
U kunt personen die u niet gebruikt het beste uit het systeem verwijderen. Dit heeft niet alleen het voordeel dat uw
systeem overzichtelijker blijft, maar ook zal uw systeem sneller werken.
Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het archiveren van personen.

Ad 5. Persoon zoeken op basis van trefwoord

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Klik op de knoppenbalk op de zoek knop. Er verschijnt een scherm waarin u de zoektekst kunt invoeren
(bijvoorbeeld de achternaam)

3. Het systeem gaat voor u zoeken. In de onderste balk van het STM scherm wordt de voortgang getoond. Het 
systeem stopt als het trefwoord is gevonden bij de persoon waarin het trefwoord voorkomt. Het is natuurlijk
mogelijk dat het niet de persoon is die u wenst. In dat gevaL kunt U verder zoeken in de personenlijst middels de

verder zoeken knop.
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WERKINSTRUCTIE:  HET OVERZICHT VAN SESSIES VOOR DEZE PERSOON RAADPLEGEN
Als u op het icoon Sessies klikt ziet u de volledige lijst van sessies voor alle personen in het systeem. Dit kan handig
zijn als u een overzicht wilt hebben. Vaak is het echter zo dat u voor de persoon waar u mee werkt de sessies wilt zien
in plaats van de gehele sessie lijst. STM ondersteunt deze mogelijkheid.

U wilt de lijst van sessie raadplegen bij één persoon.

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Klik in de lijst op de persoon waarvan u de sessies wilt raadplegen. Deze persoon wordt gemarkeerd met een
andere kleur in de lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen)

3. Klik op het tabblad [Test sessies] bij de persoonsgegevens. U ziet nu de lijst met sessies voor
uitsluitend deze persoon. Dubbelklik op een sessie in deze lijst om deze sessie te openen in een nieuw scherm. U
kunt dit ook doen door op de knop [Sessie openen] te drukken.

WERKINSTRUCTIE:  EEN DOCUMENT TOEVOEGEN BI J  DEZE PERSOON
Bij een persoon kunt u documenten opslaan. Bijvoorbeeld een document over de achtergronden van de persoon, of
een algemeen rapport van een ander instituut die de persoon naar u heeft doorverwezen. U kunt deze rapporten in
het STM systeem opslaan.
Vooral in netwerk situaties waar meer psychologen verspreid over diverse locaties met elkaar samenwerken kan dit
handig zijn omdat de ander direct het rapport kan raadplegen dat u in het systeem heeft opgeslagen.

Als U een document wilt toevoegen bij een persoon, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Klik in de lijst op de persoon waarbij u een document wilt toevoegen. Deze persoon wordt gemarkeerd met een
andere kleur in de lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de persoonsgegevens.

4. Klik op de knop op uw scherm.

5. Selecteer het bestand wat u wilt toevoegen en druk op de knop [OK].

6. Het toegevoegde bestand verschijnt in de documenten lijst bij de persoon.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN BI J  DEZE PERSOON OPGESLAGEN DOCUMENT INZIEN

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Klik in de lijst op de persoon waarvan u de documenten wilt raadplegen. Deze persoon wordt gemarkeerd met een
andere kleur in de lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen)

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de persoonsgegevens.

4. Klik op de naam van het document dat u wilt bekijken of bewerken

5. Klik op de knop op uw scherm. STM Office maakt zichzelf klein en zorgt dat u het 
document optimaal kunt bekijken en bewerken.

6. Sluit de applicatie af waar u het document mee heeft bekeken (bijvoorbeeld Microsoft Word)

7. Klik onderin de taakbalk op uw scherm op de knop , zodat STM weer op uw scherm 
verschijnt.

8. Klik nogmaals op de naam van het document dat u zojuist heeft bekeken of bewerkt. STM vraagt of u het document
in de database wilt bijwerken.

9. Heeft u wijzigingen in het document aangebracht die moeten worden opgeslagen, klik dan nu op Ja of Yes. Heeft
u geen wijzigingen aangebracht of wilt u uw wijzigingen niet bewaren, klik dan nu op Nee of No.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN DOCUMENT VERWIJDEREN BI J  DEZE PERSOON
U wilt het document dat bij een persoon is toegevoegd verwijderen.

1. Klik in de office op het icoon personen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar personen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met personen.

2. Klik in de lijst op de persoon waarvan u een document wilt verwijderen. Deze persoon wordt gemarkeerd met een
andere kleur in de lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen)

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de persoonsgegevens.

4. Klik op de naam van het document dat u wilt verwijderen

5. Klik op de knop op uw scherm.
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3.4 WERKEN MET GROEPEN
Personen kunt u binnen STM binnen groepen plaatsen. Een groep kan bijvoorbeeld een klas zijn, of alle mensen die
u op een bepaalde dag behandeld. Naast het plaatsen van personen in een groep kunt u ook documenten over een
groep opslaan.
Een belangrijke feature van groepen is de mogelijkheid om aan alle groepsleden in één keer een sessie te koppelen
met dezelfde inhoud qua tests, rapportages, etc.

Hieronder treft u de werkinstructies groepen aan.
• U wilt een groep aanmaken
• U wilt een groep verwijderen
• U wilt een groep wijzigen
• U wilt een groep zoeken
• U wilt het overzicht van sessies voor deze groep raadplegen
• U wilt een document toevoegen bij deze groep
• U wilt een bij deze groep opgeslagen document inzien
• U wilt een groep verwijderen bij deze persoon
• U wilt een sessie aanmaken met deze groep
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WERKINSTRUCTIE:  EEN GROEP AANMAKEN

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Klik op de knop nieuw . Het systeem maakt een nieuwe lege groep aan. Deze wordt getoond in een nieuw
venster, dar voor het hoofdscherm komt te liggen. Als u straks klaar bent met het aanmaken van de groep, kunt u
de gevevens opslaan d.m.v. de [OK] knop.

3. Verander de omschrijving van de groep naar de omschrijving die u wenst. Een groep mag maar één keer in het 
systeem voorkomen.

Om leden aan de groep toe te voegen voert u de volgende handelingen uit:

1. Klik op het tabblad Groepsleden in de groepsgegevens.

2. Klik op de knop [persoon toevoegen] . Er verschijnt een scherm met een lijst met personen
die aan deze groep kunnen worden toegevoegd.

3. Selecteer de persoon in de lijst die u wilt toevoegen door hierop te klikken. De persoon wordt gemarkeerd met
een driehoek .

4. Wilt u nog een persoon selecteren houdt dan de [CTRL] toets op uw toetsenbord ingedrukt terwijl u de volgende
persoon selecteert. Deze persoon wordt dan gemarkeerd met een driehoek . De vorige perso(o)n(en) worden
gemarkeerd met een punt .

5. Druk op de [OK] toets als u alle personen heeft geselecteerd.

Als u per ongeluk iemand aan de groep heeft toegevoegd die hier niet in hoort, dan kunt u deze persoon weer uit de
groep verwijderen:

1. Klik op de persoon in de lijst. Deze persoon wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst (meestal blauw
afhankelijk van uw systeeminstellingen).

2. Klik op de knop persoon verwijderen . De persoon wordt nu weggehaald uit de lijst.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN GROEP VERWIJDEREN

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Selecteer in de lijst de groep die u wilt verwijderen. Deze groep wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst
(meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op de knop verwijderen in de knoppenbalk.

WERKINSTRUCTIE:  EEN GROEP WIJZIGEN

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Selecteer in de lijst de groep die u wilt wijzigen. Deze groep wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst
(meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Dubbelklik op deze groep of klik op de knop bewerken . Er verschijnt een nieuw scherm, dat ‘voor’ het
hoofdscherm komt te liggen. In dit scherm kunt u de groepsgegevens wijzigen. D.m.v. de knop [OK] slaat u uw
gegevens op.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN GROEP ZOEKEN
Als u meer groepen in de STM heeft ingevoerd kunt u snel het overzicht kwijt raken. STM biedt een aantal faciliteiten
zodat u een grote hoeveelheid groepen toch efficient kunt beheren:

1. Deactiveer de groepen die u niet gebruikt
2. Sorteer de groepslijst op naam

Ad 1. Deactiveer de groepen die u niet gebruikt
STM biedt u de mogelijkheid om groepen te deactiveren:

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Selecteer in de lijst de groep die u wilt wijzigen. Deze groep wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst
(meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen)

3. Dubbelklik op deze groep of klik op de knop bewerken . Er verschijnt een nieuw scherm, dat ‘voor’ het
hoofdscherm komt te liggen. In dit scherm kunt u de groepsgegevens wijzigen. D.m.v. de knop [OK] slaat u uw
gegevens op.

4. Klik op het aankruisvak ‘Actief’ boven het foto vak.

5. Druk op [ok].

De groep is gedeactiveerd. Wilt u deze groep weer activeren dan kunt u dezelfde handelingen herhalen. U ziet echter
het aankruisvinkje verschijnen in plaats van verdwijnen.

De gedeactiveerde groepen worden nog steeds op het scherm getoond. Als U de gedeactiveerde groepen wilt ver-
wijderen uit de lijst, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Klik op het aankruisvak ‘Alleen actieve tonen’ rechts bovenin het STM scherm. Een vinkje verschijnt in het aan-
kruisvak, de lijst met groepen wordt nu opnieuw opgebouwd. De inactieve groepen verschijnen nu niet meer op
het scherm.

De groepen zijn niet uit het systeem verwijderd! U kunt ze weer oproepen door nogmaals het aankruisvak ‘Alleen
actieve tonen’ aan te klikken. De volledige groepen lijst verschijnt weer.
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Ad 2. Sorteer de groepslijst op naam

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Klik op de veldnaam van de kolom waarop u wilt sorteren. De lijst wordt nu gesorteerd op deze kolom.
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WERKINSTRUCTIE:  HET OVERZICHT VAN SESSIES VOOR ÉÉN BEPAALDE GROEP RAADPLEGEN
Als u op het icoon Sessies klikt ziet u de volledige lijst van sessies voor alle personen in het systeem, en daarmee dus
ook alle groepsleden van alle groepen. Dit kan handig zijn als u een overzicht wilt hebben. Vaak is het echter zo dat
u alleen voor de groep waar u mee werkt de sessies wilt zien in plaats van de gehele sessie lijst.

Als U de lijst van sessies behorende bij één groep wilt raadplegen, dan:

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Selecteer in de lijst de juiste groep. Deze groep wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst (meestal blauw
afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op het tabblad [Test sessies bij deze groep] bij de groepsgegevens. U ziet nu
een lijst met test sessies voor de groep verschijnen.

U ziet de lijst met sessies die gekoppelde zijn aan de groepsleden. Dubbelklik in een sessie in deze lijst om deze 
sessie te openen. Deze sessie verschijnt in een apart scherm, ‘bovenop het hoofdscherm’. In dit scherm kunt u alle
sessiegegevens inzien, maar ook wijzigingen aanbrengen. Als u klaar bent, klikt u op OK om het venster te sluiten,
waarna het hoofdscherm weer zichtbaar wordt.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN DOCUMENT TOEVOEGEN BI J  DEZE GROEP
Bij een groep kunt u documenten opslaan. Bijvoorbeeld een document over de achtergronden van de groep, of een
algemeen rapport van een ander instituut die de groep naar u heeft doorverwezen. U kunt deze rapporten in het STM
systeem opslaan. Vooral in netwerk situaties waar meer psychologen verspreid over diverse locaties met elkaar samen-
werken kan dit handig zijn omdat de ander direct het rapport kan raadplegen dat u in het systeem heeft opgeslagen.

Het toevoegen van een document bij een groep gaat als volgt:

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Selecteer in de lijst de juiste groep. Deze groep wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst (meestal blauw
afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de groepsgegevens. U ziet een lijst met documenten voor
de groep verschijnen.

4. Klik op de knop op uw scherm. Er verschijnt een scherm waarin u een bestand kunt
selecteren.

5. Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen en druk op de knop [OK].

6. Het toegevoegde bestand verschijnt in de documenten lijst bij de groep.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN BI J  DEZE GROEP OPGESLAGEN DOCUMENT INZIEN

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Selecteer in de lijst de juiste groep. Deze groep wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst (meestal blauw
afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de groepsgegevens. U ziet een lijst met documenten voor
de groep verschijnen.

4. Klik op de naam van het document wat u wilt bekijken of bewerken.

5. Klik op de knop op uw scherm. STM Office maakt zichzelf klein en zorgt dat u het document
optimaal kunt bekijken en bewerken.

6. Sluit de applicatie af waar u het document mee heeft bekeken (bijvoorbeeld Microsoft Word).

7. Klik onderin de balk op uw scherm op de knop . STM verschijnt weer op uw scherm.

8. Klik nogmaals op de naam van het document dat u zojuist heeft bekeken of bewerkt. STM vraagt nu of u het
document in de database wilt bijwerken.

9. Heeft u wijzigingen in het document aangebracht die moeten worden opgeslagen, klik dan nu op Ja of Yes. Heeft
u geen wijzigingen aangebracht of wilt u uw wijzigingen niet bewaren, klik dan nu op Nee of No.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN DOCUMENT VERWIJDEREN BI J  DEZE GROEP

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Selecteer in de lijst de juiste groep. Deze groep wordt gemarkeerd met een andere kleur in de lijst (meestal blauw
afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de groepsgegevens. U ziet een lijst met documenten voor
de groep verschijnen.

4. Klik op de naam van het document dat u wilt verwijderen.

5. Klik op de knop op uw scherm. Het document wordt weggehaald uit de lijst.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN SESSIE AANMAKEN VOOR EEN GROEP

1. Klik in de office op het icoon groepen dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar groepen.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met groepen.

2. Klik op het tabblad basisgegevens .

3. Klik op de knop [Sessie toevoegen aan deze groep].Het systeem maakt een lege sessie aan voor alle groepsleden.
De sessie verschijnt in een apart scherm, ‘bovenop het hoofdscherm’. In dit scherm kunt u deze sessie invullen.

4. Als u klaar bent, klikt u op [OK] om het venster te sluiten, waarna het hoofdscherm weer zichtbaar wordt. Op 
dit moment wordt de zojuist gedefinieerde sessie gekopieerd naar alle groepsleden. Als een groep bijvoorbeeld 
5 leden bevat, dan zullen er ook 5 sessies aangemaakt worden. Ieder met dezelfde inhoud qua tests en rappor-
tages, maar gekoppeld aan één groepslid. (En tevens gekoppeld aan de groep). Dit in het sessiescherm ook te 
zien: Zowel de kolommen ‘naam’ als ‘groepnaam’ zijn gevuld.

U heeft de sessie voor de groep aangemaakt. Om te leren werken met sessies kunt u de volgende paragraaf doornemen.
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3.5 WERKEN MET SESSIES
Een test sessie bevat de tests, rapportages, testbatterijen en somscores die een kandidaat gaat afnemen, op een
bepaalde datum of in een bepaalde periode. Binnen deze sessie worden de resultaten van de testen bewaard. U kunt
ook rapportages en uw eigen documenten zoals Excel sheets, Word documenten en dergelijke bij een sessie opslaan.

Binnen STM kunt u op meer manieren een sessie aanmaken. U kunt dit doen vanuit de persoon, vanuit een groep of
direct vanuit sessies.

WERKINSTRUCTIE:  EEN SESSIE AANMAKEN

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Klik op de knop nieuw . Er verschijnt een nieuw scherm, dat ‘voor’ het hoofdscherm komt te liggen. In dit
scherm kunt u de sessiegegevens wijzigen. D.m.v. de knop [OK] slaat u uw gegevens op.

3. Verander de omschrijving van de sessie naar de omschrijving die u wenst. Voor uw eigen overzicht is het verstandig
om er voor te zorgen dat een sessieomschrijving uniek is, m.a.w., dat een sessieomschrijving maar één keer in het
systeem voorkomt met dezelfde naam.

TIP!
U kunt de sessieomschrijving ook door STM laten invullen. Op het moment dat de sessie aan een 
persoon is gekoppeld, zal STM de omschrijving veranderen in: ‘Sessie - <naam persoon> 
[<afnamedatum>]’. Dit gaat automatisch nadat u op [OK] heeft gedrukt.

4. Wijs een persoon of groep toe aan deze sessie. U doet dit door naast de tekst "persoon” of “groep" op het pijltje
naar beneden te klikken. Er verschijnt een lijst met personen of groepen. Wilt u uitsluitend de actieve personen of
groepen zien, vink dan het vakje aan waar de tekst "alleen actieve tonen" bij staat.

LET OP!
Als een sessie eenmaal aan een persoon/groep is toegewezen, kan deze koppeling niet meer worden
veranderd! Heeft u hierin een fout gemaakt, dan zult u de sessie moeten verwijderen en een nieuwe
sessie moeten aanmaken, ditmaal gekoppeld aan de juiste persoon.

5. Geef het doel van de sessie aan. U kunt dit aangeven door te klikken op het pijltje naast de tekst "doel onderzoek".
Klikt u op het pijltje dan verschijnt een lijst met mogelijke sessiedoelen.

6. U heeft alle verplichte velden voor het aanmaken van een sessie ingevuld. Eventueel kunt u de andere velden aan-
passen. Doe dit naar eigen inzicht.

7. Sla uw gegevens op dmv de [OK] knop.
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Op dit moment heeft u succesvol een sessie aangemaakt. U heeft echter nog geen tests, som scores, of rapporten aan
de sessie gekoppeld. Volg de onderstaande procedure voor het toevoegen van de gewenste tests aan deze nieuwe
sessie.

1. Klik op de tab sessie definitie .

2. Klik binnen het sessie definitie gebied op de tab tests . De lijst met beschikbare tests verschijnt. Rechts
naast deze lijst ziet u welke tests u reeds aan deze sessie heeft toegevoegd.

3. Selecteer in de lijst de test van uw keuze door hier eenmaal op te klikken. De test verandert dan van kleur. Wilt u
de lijst met testen naar boven of naar beneden verplaatsen omdat de test van uw keuze niet in de lijst staat,
gebruikt hiervoor dan de schuifbalk direct rechts naast de lijst met tests. Klik op het pijltje naar boven of naar
beneden om de lijst te verplaatsen.

4. U kunt deze test aan de sessie toevoegen door te klikken op de knop met een pijltje naar rechts , of door
te dubbelklikken op de test. De test wordt dan toegevoegd aan de sessie.

5. In de meeste gevallen wordt de test voor geautomatiseerde afname klaargezet. U kunt dit echter naar uw behoef-
ten aanpassen. In de lijst met geselecteerde test staan een aantal kolommen:

De kolom "afname type" bepaalt hoe de test wordt afgenomen. Klikt u op de letter in deze kolom bij de
test van uw keuze dan verschijnt een pijltje naar beneden:

Selecteer het afname type dat u wenst te gebruiken.
• Kies een T indien de test via de testrun aan de kandidaat wordt aangeboden.
• Kies P als u de test op papier aan de kandidaat aan wilt bieden, en uw snel wilt uitrekenen wat de ruwe scores

van de test zijn.
• Kies een A als de kandidaat de test op papier afneemt, maar het voor u handiger is om de individuele antwoorden

op de items in het systeem in te voeren. Het systeem rekent voor u dan de ruwe score uit.

6. Nadat u alle tests op deze wijze heeft toegevoegd (door het herhalen van punt 3 tot en met punt 5), kunt u 
verdergaan met het toevoegen van de door u gewenste testbatterijen, somscores en rapporten aan de sessie.

7. Als u klaar bent, slaat u de sessie op d.m.v. de knop [OK].

TIP!
Wilt u alleen werken met papieren afnames, dan kunt u beter het icoon pnp sessies gebruiken. 
Het scherm werkt precies hetzelfde, u kunt bij afname type niet kiezen voor geautomatiseerde afname.
Hierdoor kunt u iets sneller werken.
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TIP!
Wilt u weten wat een test kost? Klik dan op het knopje "test info "onderaan de lijst met testen. 
Er verschijnt dan een scherm waar in de kosten van de test uitgedrukt in eenheden voor zowel
geautomatiseerde als de beide vormen van papieren afname.

TIP!
Bij sommige testen is naast het knopje "test info" het ook mogelijk om op het knopje "extra test info"
te klikken. Klikt u op dit knopje dan verschijnt extra informatie over de test. Dit kan bijvoorbeeld de
test handleiding zijn, of een aanvullende instructie hoe u deze test het beste met STM kunt gebruiken.

Het toevoegen van een test batterij werkt op dezelfde wijze als het toevoegen van een test. U klikt echter niet op de
tab "tests", maar op de tab "test batterijen" . Ook hier treft u onderaan de lijst met beschikbare
batterijen een knopje "batterij info" aan. Klikt u hierop kan worden de totale kosten voor het afnemen van de batterij
getoond. Ook wordt detailinformatie over de samenstelling van de batterij gegeven.

Voor het toevoegen van som scores aan de testsessie klikt u op de tab "som scores" . Het toevoegen
van som scores werkt op dezelfde wijze als het toevoegen van tests aan uw sessie. U kunt echter alleen som scores
toevoegen die betrekking hebben op tests die al in de testdefinitie aanwezig zijn. Mist u in deze lijst een som score,
dan wordt dat veroorzaakt doordat niet de juiste tests zijn toegevoegd aan de sessie. Voeg dan alsnog deze test toe.

Wilt u rapporten in Microsoft Word over deze test sessie kunnen aanmaken? Voeg dan de van toepassing zijnde 
rapporten aan uw sessie toe. U kunt dit doen bij de tab "rapporten" . Het toevoegen van rapporten
werkt op dezelfde wijze als het toevoegen van tests aan de sessie. Met het knopje "rapporten info" onderaan de lijst
met beschikbare rapporten, kunt u de eventuele kosten voor het aanmaken van dit rapport raadplegen. Net als bij
som scores worden alleen de rapporten getoond die betrekking hebben op tests die al in de testdefinitie aanwezig
zijn. Mist u een rapport, voeg dan de test aan de sessie toe die bij dit rapport hoort.

Onder de tab "volgordes en status" kunt u de volledige lijst met testen en rapporten raadplegen die u aan uw sessie
heeft toegevoegd. Door op de knoppen "omhoog" of "omlaag" te klikken kunt u de afname volgorde van de testen
beïnvloeden. Laat u door middel van een test batterij uw rapporten automatisch afdrukken, dan kunt u hier ook de
volgorde waarin de rapportages worden afgedrukt aangeven.

TIP!
Is een deel van de tests in de sessie afgenomen, maar wilt u om welke reden dan ook de test afname
onderbreken, zet dan gewoon de computer uit op het moment dat de harde schijf van de computer
niet meer bezig is. Het controlelampje van de harde schijf is dan uit .

U kunt altijd op een later moment de sessie opnieuw starten. De afname zal dan beginnen bij de test
waar de kandidaat het laatste mee bezig is geweest. Eventueel gegeven antwoorden zijn door het
STM systeem onthouden. Geeft uw systeem bij het opnieuw aanzetten aan dat een schijf controle
moet worden uitgevoerd, laat uw systeem deze controle dan gewoon uitvoeren.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN SESSIE VERWIJDEREN
Door het verwijderen van een sessie uit uw systeem wordt deze sessie en alle bij deze sessie horende gegevens uit
het STM systeem verwijderd. De persoon waaraan de sessie is gekoppeld worden niet verwijderd.
Verwijderde gegevens kunnen niet worden teruggehaald, wees dus voorzichtig bij het verwijderen van sessies uit het
STM systeem.

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. 

2. Selecteer in de lijst de sessie die u wilt verwijderen door hier eenmaal op te klikken. De sessie ver-
andert van kleur.

3. Klik op de knop verwijderen in de knoppenbalk. Het systeem vraagt of u zeker weet dat u deze gegevens wilt ver-
wijderen. Controleer nogmaals of u de juiste sessie heeft geselecteerd. Is dit zo kies dan "ja". Is dit niet zo kies
dan "nee". Heeft u ja gekozen dan wordt de sessie verwijderd uit de lijst.

WERKINSTRUCTIE:  EEN SESSIE AANPASSEN
U wilt een sessie aanpassen.

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat.

2. Selecteer in de lijst de gewenste sessie.

3. Verricht de aanpassingen die u wenselijk acht. Let op dat als u een test die al afgenomen is uit de sessie verwij-
derd, deze gegevens niet kunnenworden teruggehaald!

TIP!
U kunt op een later moment nog tests aan de sessie toevoegen. Het systeem zal u vragen of de
sessie weer de status "gereed voor afname" moet krijgen. Beantwoordt deze vraag bevestigend en
uw kandidaat kan met dezelfde inlog code deze extra test afnemen.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN SESSIE ZOEKEN
Als u meerdere sessies in de STM heeft ingevoerd kunt u snel het overzicht kwijt raken. STM biedt een aantal faciliteiten
zodat u een grote hoeveelheid sessies toch efficient kunt beheren.

1. Deactiveer de sessies die u niet gebruikt
2. Sorteer de sessieslijst op naam

Ad 1. Deactiveer de sessies die u niet gebruikt
STM biedt u de mogelijkheid om sessies te deactiveren. U wilt een sessie deactiveren.

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Selecteer in de lijst de sessie die u wilt aanpassen door hier op te dubbelklikken, of klik op de knop ‘bewerken’.
De sessie wordt in een nieuw scherm geopend.

3. Klik op het aankruisvak ‘Actief’ naast het vak met de tekst "omschrijving".

4. Sla uw gegevens op m.b.v. de OK knop.

De sessie is gedeactiveerd. Wilt u deze sessie weer activeren dan kunt u dezelfde handelingen herhalen. U ziet echter
het aankruisvinkje verschijnen in plaats van verdwijnen.

De gedeactiveerde sessies worden nog steeds op het scherm getoond. Als u de gedeactiveerde sessies verwijderen uit
de lijst, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Klik op het aankruisvak ‘Alleen actieve tonen’ rechts bovenin het STM scherm. Een vinkje verschijnt in het aan-
kruisvak, de lijst met sessies wordt nu opnieuw opgebouwd. De inactieve sessies verschijnen niet meer op het
scherm.

U ziet de sessies niet meer in uw lijst op het scherm. De sessies zijn niet uit het systeem verwijderd! U kunt ze weer
oproepen door nogmaals het aankruisvak ‘Alleen actieve tonen’ aan te klikken. De volledige sessies lijst verschijnt
weer.

Ad 2. Sorteer de sessieslijst op naam
U kunt de sessieslijst sorteren op naam. Deze kolomtitel ziet u staan in de grijze balk boven de sessieslijst.

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Klik op de titel van de kolom waarop u wilt sorteren. De lijst wordt gesorteerd op dit veld.
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WERKINSTRUCTIE:  DE ITEM RESPONSES VAN EEN AFGENOMEN TEST BEKI JKEN OF 
DEZE INVOEREN VOOR EEN PNP TEST
Binnen STM is het mogelijk om responses in te voeren van een papieren test of de individuele antwoorden te bekijken
van een middels de testrun afgenomen test. Het is ook mogelijk om antwoorden die middels de TestRun zijn afgenomen
achteraf te wijzigen. Uiteraard is deze optie uitsluitend gereserveerd voor zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Als U de individuele antwoorden op de items wilt bekijken, invoeren of wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Selecteer in de lijst de sessie waarmee u wilt werken. Deze sessie wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op de tab "responses" . Onderin beeld verschijnt een lijst met beschikbare tests met aan de
rechterzijde een overzicht van de responses, dat op dit moment grijs is.

4. Klik aan de linkerzijde van het beeld op de test waarvan uw met de item responses wilt werken. Afhankelijk van
de test verschilt het effect dat het klikken heeft. Hieronder ziet u een voorbeeld.

5. Klik op het antwoord dat u wilt wijzigen. In dit voorbeeld kunt u bijvoorbeeld klikken op het blauwe vakje onder
de tekst "antwoord". Het vakje verandert dan van uiterlijk, er verschijnt een cursor. U kunt het antwoord op deze
vraag ingegeven. In STM begint en antwoord altijd met 1. Is dus het eerste antwoord gekozen vul dan het getal
één in. Is het tweede antwoord gekozen dan vult u hier een 2 in. Is het test waarbij meerdere antwoorden op een
vraag kunnen worden gegeven, zoals bijvoorbeeld een keuze van het minst en meest aantrekkelijke alternatief,
dan dient u deze antwoorden te scheiden met een ";".
Let hierbij op dat antwoorden mogelijkheden in STM doortellen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 2;7.
Dit geeft aan dat het tweede alternatief als minst aantrekkelijk is beschouwd en het derde alternatief als meest
aantrekkelijke. Hierbij kan gekozen worden uit vier mogelijkheden.
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6. Met de pijltjes toets omhoog en omlaag kunt u door de lijst bewegen en uw antwoorden ingegeven zoals beschreven
in de voorgaande stap.

7. Als u klaar bent met het invullen van antwoorden klik dan op een andere test in de lijst of op een andere tab 
in de sessie. Het systeem vraagt u of u de test opnieuw wilt verwerken. Beantwoord u dit bevestigend, dan 
wordt de test vewerkt en de ruwe score berekend. Mocht u per ongeluk "nee" kiezen, verander dan conform stap
5 een antwoord (dit kan hetzelfde zijn). Het systeem zal u dan opnieuw vragen of u de test wilt verwerken. Kies
dan wel ‘ja’.

Wilt u de ruwe- en de norm scores van deze test raadplegen voer dan de hierna beschreven procedure uit.
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WERKINSTRUCTIE:  DE UITSLAGEN VAN EEN TEST BEKI JKEN OF DE RUWE SCORES VAN EEN 
PNP TEST INVOEREN

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Selecteer in de lijst de sessie waarmee u wilt werken. Deze sessie wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op de tab "test uitslagen" . Onderin beeld verschijnt een lijst met beschikbare tests met aan
de rechterzijde een overzicht van de uitslagen, wat op dit moment grijs is.

4. Klik aan de linkerzijde van het beeld op de test waarvan uw de uitslagen wilt bekijken. Afhankelijk van de test 
verschilt het effect wat het klikken heeft. Hieronder ziet u een voorbeeld.

LET OP!
De hieronder beschreven procedure, het invoeren van ruwe scores, kan alleen als u het afnametype
van de test, in het tabblad sessiedefinitie, op P (Papieren afname, invoer ruwe scores) heeft gezet.

Ruwe scores invoeren
1. Klik in het "overzicht scores" op de kruising van de kolom "ruwe score" en de schaal die u wilt aanpassen.Er ver-

schijnt een cursor in het vakje dat u juist heeft aan geklikt.

2. Typ de ruwe score in die u wenst.

3. Herhaal stap 1 en 2 tot dat u alle ruwe scores van alle schalen heeft ingevoerd.

4. Om de ruwe scores op te slaan en de test te normeren dubbelklikt u op de kolom kop met de omschrijving "ruwe
score". Als het systeem vraagt of u deze test als verwerkt wilt beschouwen, beantwoord dit dan bevestigend.

Hernormeren
Wilt u de test met een andere norm hernormeren? Ga als volgt te werk:

1. Onderin het tabblad ‘testuitslagen’ ziet u een veld met de tekst "norm". Het het vak ziet eruit als in de onderstaande
afbeelding. Klik op het pijltje naar beneden van het norm vak.

2. Selecteer de door u gewenste norm bij deze test door hier op met de muis te klikken.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN GRAFISCHE WEERGAVE VAN EEN TEST BEKI JKEN

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Selecteer in de lijst de sessie waarmee u wilt werken. Deze sessie wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op de tab "grafieken" . Onderin beeld verschijnt een lijst met beschikbare tests met aan de rechter-
zijde een overzicht van de uitslagen, wat op dit moment grijs is.

4. Klik aan de linkerzijde van het beeld op de test waarvan uw de uitslagen wilt bekijken. Hieronder ziet u een voorbeeld:

TIP!
Via het "extra" menu kunt u grafiek opties instellen. Kies daarvoor het "extra" menu en kies 
vervolgens het "grafiek" sub menu. U kan via dit menu bepalen welke informatie uw wilt zien in de 
grafiek, zolas ruw scores, 1e norm scores, 2e normscores, etc, maar ook hoe de grafiek eruit moet zien.
Daarnaast is het mogelijk om de grafiek naar het klembord te kopiëren zodat u deze grafiek kunt 
gebruiken in rapportages in bijvoorbeeld Microsoft Word.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN RAPPORT IN WORD BEKI JKEN

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Selecteer in de lijst de sessie waarmee u wilt werken. Deze sessie wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op de tab "rapporten" . Onderin beeld verschijnt een lijst met beschikbare rapporten.

4. Klik op het rapport dat u wilt afdrukken.

5. Klik op de knop "rapport openen". Het systeem toont nu een animatie van een document dat wordt aangemaakt.

6. Na verloop van tijd geeft het systeem een geluidssignaal waarop Microsoft Word zich opent en het rapport toont.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN ZELFGEMAAKT DOCUMENT OVER DEZE SESSIE OPSLAAN
Bij een sessie kunt u documenten opslaan. U kunt deze rapporten in het STM systeem opslaan. Vooral in netwerk 
situaties waar meerd psychologen verspreid over diverse locaties met elkaar samenwerken kan dit handig zijn omdat
de ander direct het rapport kan raadplegen wat u in het systeem heeft opgeslagen.

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Selecteer in de lijst de sessie waarmee u wilt werken. Deze sessie wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de sessiesgegevens. U ziet een lijst met documenten voor
de sessie verschijnen. Als u nog geen documenten heeft toegevoegd aan deze sessie, dan is de lijst nog leeg.

4. Klik op de knop op uw scherm. U ziet nu een scherm waarin u een bestand kunt selecteren.

5. Selecteer het bestand wat u wilt toevoegen en druk op de knop [OK].

6. Het toegevoegde bestand verschijnt in de documentenlijst bij de sessie.
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WERKINSTRUCTIE:  EEN BI J  DEZE SESSIE OPGESLAGEN DOCUMENT INZIEN

1. Klik in de office op het icoon sessies dat links in beeld staat. Het systeem schakelt over naar sessies.
Rechts in beeld verschijnt de lijst met sessies.

2. Selecteer in de lijst de sessie waarmee u wilt werken. Deze sessie wordt gemarkeerd met een andere kleur in de
lijst (meestal blauw afhankelijk van uw systeeminstellingen).

3. Klik op het tabblad [Documenten] bij de sessiesgegevens. U ziet een lijst met documenten voor
de sessie verschijnen. Als u nog geen documenten heeft toegevoegd aan deze sessie, dan is de lijst nog leeg.

4. Klik op de naam van het document wat u wilt bekijken of bewerken. Er verschijnt een driehoek voor de naam
van het document.

5. Klik op de knop op uw scherm. STM Office maakt zichzelf klein en zorgt dat u het docu-
ment optimaal kunt bekijken en bewerken.

6. Sluit de applicatie af waar u het document mee heeft bekeken (bijvoorbeeld Microsoft Word).

7. Klik onderin de balk op uw scherm op de knop . STM verschijnt weer op uw scherm.

8. Klik nogmaals op de naam van het document wat u zojuist heeft bekeken of bewerkt. STM vraagt of u het docu-
ment in de database wilt bijwerken.

9. Heeft u wijzigingen in het document aangebracht die moeten worden opgeslagen, klik dan nu op Ja of Yes. Heeft
u geen wijzigingen aangebracht of wilt u uw wijzigingen niet bewaren, klik dan nu op Nee of No.
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3.6 PRAKTI JKVOORBEELD: EEN TESTSESSIE AFNEMEN EN DE RESULTATEN BEKI JKEN
Om snel van start te kunnen gaan met STM kunt u gebruik maken van dit praktijkvoorbeeld. Dit praktijkvoorbeeld gaat
uit van de werkzaamheden die kunnen worden gedaan door bijvoorbeeld de Testassistent. Hierin wordt echter niet
ALLES behandeld, voor meer -en specifiekere- informatie raden wij u aan de gehele handleiding door te nemen.

De handelingen om kandidaten in te voeren en tests klaar te zetten, worden in het onderstaande schema beknopt
weergegeven. Dit voorbeeld geeft aan hoe Office en Testrun in de praktijk functioneren.

Start Office. Toets de naam en het wachtwoord in (de eerste keer kunt u respectievelijk
stmprof en stmprof gebruiken). U kunt ook de optie login uitzetten in Office, 
ga hiervoor na inloggen naar de menuoptie Overig en zet een vinkje voor 
“autologin actief”.

Voer de persoonsgegevens in. Selecteer de knop ‘Personen’.

Klik op de knop ‘Nieuw’ . Vul alle benodigde gegevens in (geboortedatum,
geslacht, opleiding zijn verplicht). Sla de gegevens op d.m.b. de OK knop.

Maak een sessie aan. Wanneer de persoonsgegevens zijn ingevoerd, kunt u een test klaarzetten. 
Klik onder in het invoerscherm ‘Personen’ op de knop ‘Sessie aanmaken’.

Voer de sessiegegevens in. Voer op het tabblad ‘Basisgegevens’ de gegevens in van de klaar te zetten 
tests. De status zal automatisch op R staan (gereed voor testafname). 
Selecteer het doel van het onderzoek. Selecteer de persoon waarvoor de test 
wordt klaargezet.

Selecteer een testsessie. Klik vervolgens op de tab ‘Sessie definitie’. Klik op het tabblad ‘Testen’ en 
selecteer de I-QUIZ. U doet dit door op de test te klikken in de lijst met 
beschikbare tests en vervolgens op de knop met het pijltje naar rechts (>).
(Deze test is speciaal voor de DEMO ingebouwd, het geeft een goed beeld 
van de mogelijkheden van de testrun zonder dat het krediet kost.)

Selecteer normen. U kunt per geselecteerde test de norm selecteren door te klikken op de tekst 
onder het kopje ‘Norm’. Als u daarop klikt verschijnt er een pijltje. Klikt u op dit
pijltje dan verschijnt een menu met verschillende normen, waaruit u kunt kiezen.

Start de Testrun op. ‘Ga hiervoor naar de menuoptie Extra en klik op Testrun voor deze sessie 
starten.’
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De kandidaat de test laten De kandidaat kan direct de testafname doorlopen. In dit voorbeeld kunt u zelf 
maken. een door u klaargezette test maken en deze vervolgens verwerken. Toets als de 

kandidaat klaar is met de test op de Endtoets. Er verschijnt een dialoogvenster, 
waarin u STM (in hoofdletters) typt. De TestRun wordt beeïndigd en Office start 
opnieuw op.1

Let op ! Indien u de testrun via het startmenu start dient de kandidaat een 

logincode in te toetsen. De login is door u zelf bepaald toen u de persoons-

gegevens van de kandidaat invoerde in STM-Office.

Bekijk de resultaten van de Klik op het icoon ‘Sessies’ en selecteer de sessie die is afgenomen door er
kandidaat en stuur ze op te klikken.
eventueel naar de printer. Klik op het tabblad responses. Om de itemresponses te zien dient u de test 

aan te klikken die u wilt bekijken. Met de knop ‘Responses printen’ onder het 
venstertje met de gemaakte test kunt u de itemresponses van alle tests 
uitprinten.

U kunt de testresultaten bekijken door het tabblad testresultaten aan te klikken
en weer de test aan te klikken die u wilt bekijken. Ook deze resultaten zijn uit 
te printen met de knop ‘Overzicht printen’. Het is hier ook mogelijk een tweede 
norm te selecteren. Dit doet u door onderin het scherm naast de rechter 
tekstregel op het driehoekje te klikken. Vervolgens verschijnen de normen die 
bij deze test horen. U selecteert hier de tweede norm, die in beeld verschijnt.

Let Op: Het is niet mogelijk de normen allebei op één pagina af te drukken. 
Wel is het mogelijk om de grafiek met twee normen af te drukken. Klikt u 
hiervoor op het tabblad ‘Grafiek’ en selecteer de test die u wilt bekijken. 
Wanneer u in het voorgaande een tweede norm heeft toegevoegd, zal deze nu 
in de grafiek verschijnen. Houdt u er rekening mee dat tests die uitsluitend 
tekstueel scoren ook niet in een grafiek kunnen worden weergegeven.

Rapporten printen. U kunt gebruik maken van de rapportage mogelijkheid in Microsoft Word. 
Hiervoor dient u eerst het gewenste rapport aan de sessie te worden 
toegewezen. Raadpleeg hiervoor de overige onderdelen van deze handleiding.

Sluit Office af. Kies het menu ‘Bestand’, optie ‘afsluiten’ om de office af te sluiten.

1 Het wachtwoord voor het beëindigen van de testsessie kunt u zelf wijzigen bij Overig -> systeeminstellingen -> tabblad Testrun.
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4. STM-Office

Met het STM-Office kunt u personen opvoeren, sessies voor deze personen klaar zetten, (PnP)-tests invoeren, scoren,
normeren en rapporteren. Tevens kunt u deze personen groeperen in bijvoorbeeld schoolklassen of afdelingen en alle
gegevens over deze personen archiveren in persoonsgebonden, losse bestanden voor opslag of uitwisseling met
andere STM-gebruikers. Persoons-, groeps-, sessieen archiefgegevens zijn direct benaderbaar met een enkele muisklik
door middel van iconen (kleine afbeeldingen).

Wilt u STM gebruiken dan dient u eerst de applicatie te starten2 en in te loggen. Dat is het onderwerp van de eerste
paragraaf in dit hoofdstuk. Na het inloggen komt u in het hoofdscherm van STM Office. De opbouw van het beeld en
de gebruikte terminologie wordt als eerste toegelicht. Vervolgens wordt elk individueel icoon behandeld (personen,
groepen, sessies, PnP-sessies en archieven). De laatste paragraaf behandelt elk submenu afzonderlijk. Met de menu’s
kunt u het beste experimenteren als u het gebruik van de iconen van het systeem al onder de knie heeft.

2 U kunt de STM Office en de STM TestRun niet tegelijkertijd uitvoeren.
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4.1 STARTEN EN INLOGGEN
U kunt STM starten door op de startknop te klikken. Deze knop kunt u meestal links onderin uw scherm vinden en
ziet er over het algemeen als volgt uit . Selecteer vervolgens ‘programma’s’, ‘Pearson’, ‘STM’ en als laatste
‘STM Office v2.1’.
Nadat u STM heeft gestart verschijnt een scherm waarop u uw gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren 
(stmprof – stmprof). Als u STM voor de eerste keer start zijn een viertal gebruikers standaard aanwezig, samen met
een standaard wachtwoord. Elke gebruiker geeft u een andere vorm van toegang tot het systeem. In de onderstaande
tabel zijn deze gebruikers opgesomd, met een korte omschrijving van de vorm van toegang.

Gebruikersnaam Wachtwoord Vorm van toegang
Stmprof Stmprof Volledige toegang tot het systeem.
Stmbasic Stmbasic Beperkte toegang tot het systeem, waarbij de meest 

complexe mogelijkheden zijn afgeschermd. Bent u een 
nieuwe STM-gebruiker, dan kunt u het beste gebruik-
maken van deze gebruiker. Let op: het icoon ‘Archief’ is
niet aanwezig als u met deze gebruiker inlogt!

Stmscore Stmscore Toegang tot het systeem beperkt tot het scoren van tests
en het bekijken van resultaten van geautomatiseerd 
afgenomen tests.

Stmedu Stmedu Toegang tot het systeem beperkt zich tot de voorkeurs-
instellingen van de meeste onderwijsorganisaties.

Indien u de gebruikersnaam of het wachtwoord verkeerd invoert wordt dit gemeld en verschijnt er een klein inlog-
scherm, waarmee u het nogmaals kunt proberen. Na vijf pogingen sluit STM af en dient u de applicatie opnieuw te
starten.

Vanzelfsprekend kunt u zelf bepalen waar bepaalde gebruikers toegang toe hebben. Dit kunt u realiseren met gebruikers-
profielen. Deze worden in paragraaf 6.5.3
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Gebruikersprofielen (pagina 113) behandeld.

TIP!
Indien u in een organisatie werkt waarin STM veel door verschillende gebruikers wordt gebruikt, is het
aan te raden om de standaardwachtwoorden van uw systeem te wijzigen, om zo ongeautoriseerde
toegang tot systeeminstellingen en privacygevoelige informatie te voorkomen.

TIP!
Bent u uw wachtwoord vergeten? Neem dan contact op met de helpdesk (support-nl@pearson.com). 
Zij kunnen u het wachtwoord verstrekken voor de speciale gebruiker SWETSMASTER (zogenaamd
dagwachtwoord). Hiermee kunt u altijd inloggen, waarna u vervolgens de gebruikers opnieuw kunt
aanmaken.

LET OP!
In dit document gaan we ervan uit dat u bent ingelogd met de gebruikersnaam stmprof, dus volledige
rechten hebt.
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4.2 HET STM-HOOFDSCHERM
Na het inloggen komt u in het hoofdscherm terecht. Dit scherm is als volgt opgebouwd:

Bovenin het scherm is de menubalk opgenomen. Klikt u bijvoorbeeld op ‘Bestand’, dan ontvouwt zich een rolmenu,
waaruit u vervolgens weer een keuze kunt maken. Het werkt hetzelfde als in de andere Windows-applicaties zoals
Microsoft Word.
Met het systeemmenu kunt u de gehele applicatie verkleinen, vergroten of afsluiten. Ook dit is hetzelfde als bij ande-
re Windows-applicaties. Klik op de X om het programma af te sluiten.
De knoppen gebruikt u voor verschillende acties die u vaak uitvoert – ze zijn bereikbaar met een muisklik. De knop-
pen worden hieronder verder toegelicht.
Met de actiefinstelling kunt u bepalen of u alle of alleen de actieve personen in de overzichtslijst ziet.
De overzichtslijst laat een aantal basisgegevens van bijvoorbeeld personen zien. Selecteert u een persoon in de over-
zichtslijst, dan veranderen de detailgegevens. Dit blok toont altijd de informatie van de in de overzichtslijst geselec-
teerde persoon, sessie en dergelijke.
De iconen gebruikt u om snel tussen de verschillende soorten gegevens te wisselen, zoals bijvoorbeeld tussen perso-
nen en sessies.

Met de knoppen kunt u snel veelgebruikte acties aanroepen. Deze knoppen hebben de volgende functies.

Nieuw: Indien u hier op klikt, wordt een nieuw item aangemaakt. Staat u bijvoorbeeld bij groepen of
sessies, dan wordt een nieuwe groep of sessie aangemaakt.

Bewerken: wijzig de in de overzichtslijst geselecteerde persoon, groep of sessie. 

Verwijderen: verwijder de in de overzichtslijst geselecteerde persoon, groep of sessie. De persoon,
groep of sessie wordt nooit direct verwijderd. U moet dit altijd nog eens bevestigen, maar daarna is de
verwijdering definitief.
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Zoeken en verder zoeken; zoek naar een tekst in de huidige overzichtslijst. Zoekt u bijvoorbeeld naar
Jansen, dan wordt de eerste persoon in de lijst geselecteerd die Jansen heet. Klikt u vervolgens op de
knop ‘Zoek volgende’, dan wordt de volgende Jansen in de lijst geselecteerd.

Help; activeert het ingebouwde helpsysteem.
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4.3 PERSONEN
Met het icoon ‘Personen’ kunt u personen toevoegen, persoonsgegevens wijzigen en personen uit het systeem ver-
wijderen. Als u op het icoon ‘Personen’ klikt verschijnt het volgende scherm:

Het gegevensblok bestaat uit een aantal tabbladen: basisgegevens, extra gegevens, opmerkingen, testsessies en groepen.
Deze worden hieronder toegelicht. Wilt u bij deze persoon een sessie aanmaken (dit wordt in paragraaf 4.5 Sessies op
pagina 61 behandeld) klik dan op de knop ‘Sessie toevoegen’, rechts onderin het scherm.
Wilt u deze persoon direct in een groep plaatsen, klik dan op de knop ‘Lid maken van groep’. De groep waaraan 
u deze persoon wilt toevoegen moet al bestaan. Raadpleeg voor het maken van groepen paragraaf 4.4 Groepen op
pagina 58.

U kunt het gegevensblok ‘klein maken’ d.m.v. het knopje rechts bovenin de detailgegevens. Nu is het grootste

gedeelte van het scherm beschikbaar voor de overzichtslijst. Als u nogmaals op drukt, worden de details-
gegevens weer zichtbaar.

De hoogte van het detailgegevensblok is in te stellen door dit met de muis te verslepen. Als niet alle gegevens op de
beschikbare ruimte passen, wordt aaan de rechterkant een scrollbar getoond. Hiermee kunt u naar beneden scrollen
om zo de ‘verborgen’ gegevens zichtbaar te maken.
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4.3.1 TABBLAD BASISGEGEVENS
Hier kunt u de basisgegevens van een persoon invoeren. De manier waarop de velden ‘Login’ en ‘ID’ worden toegewezen,
kunt u veranderen met de systeeminstellingen. Deze instellingen worden in paragraaf 6.5.8 Systeeminstellingen op
pagina 117 behandeld.

LET OP!
Als u gegevens uit de tabbladen ‘basisgegevens’, ‘Extra gegevens’ of ‘Opmerkingen’ wilt veranderen

of toevoegen, dient u eerst m.b.v. de knoppen ‘Nieuw’ of ‘Bewerken’ naar ‘wijzigmodus’
over te schakelen. Nu worden de detailgegevens in een nieuw venster dat ‘bovenop’ het hoofdscherm
komt te liggen, getoond. In dit scherm kunt u de wijzigingen invoeren. M.b.v. de knop [OK] slaat u de
gegevens op.

Een aantal velden is verplicht. U dient altijd de achternaam, de nationaliteit, de opleiding, het geslacht en de geboorte-
datum in te vullen. Als u een foto wilt toevoegen klikt u op het vlak waarin de foto staat. Er verschijnt een scherm
waarin u een bestand kunt selecteren dat de foto bevat. STM kan foto’s aan in het standaardformaat Windows bitmap
(BMP), tot een omvang van maximaal 500 Kbytes (een omvang die de meeste foto’s niet bereiken).
In het gebruikersveld 1 kunt u naar behoefte informatie opnemen. De omschrijving van dit veld kunt u aanpassen in
de systeeminstellingen.

TIP!
U kunt de velden voor ID en LOGIN zelf aanpassen, raadpleeg hiervoor paragraaf 6.5.8 Systeem-
instellingen op pagina 117.
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4.3.2 TABBLAD EXTRA GEGEVENS
Indien u op de tab ‘Extra gegevens’ klikt verschijnt het volgende beeld:

Hierin kunt u bijvoorbeeld adresgegevens van uw cliënt opnemen. Tevens heeft u de beschikking over nog eens vijf
extra gebruikersvelden. Het veld ‘Quality rating’ kunt u gebruiken indien u met gegevens uit STM wilt gaan hernormeren,
hier kunt u naar eigen inzicht aangeven wat de kwalitieit van de responses is.
De gebruikersvelden 2 tot en met 5 kunt u gebruiken voor uw eigen informatie. Ook van deze velden kunt u de
omschrijving aanpassen in de systeeminstellingen.

De velden onderaan (‘Aanmaakdatum’, ‘Laatste wijzigingsdatum’, ‘Aangemaakt door’ en ‘Gewijzigd door’) worden door
STM automatisch gevuld. Hier kunt u zien wanneer deze persoon is aangemaakt of voor het laatst is gewijzigd en door
wie dat is gedaan. In het veld ‘Aangemaakt door’ ziet u bijvoorbeeld ‘stmprof\Administrator’ staan. Dit betekent dat
deze cliënt is aangemaakt door STMgebruiker ‘stmprof’, die in Windows was ingelogd als gebruiker ‘Administrator’.
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4.3.3 TABBLAD OPMERKINGEN
In dit tabblad kunt u uw opmerkingen invoeren met betrekking tot deze cliënt. Met de Insert-toets op uw toetsenbord
kunt u de huidige datum en tijd invoegen.

4.3.4 TABBLAD DOCUMENTEN
In het tabblad ‘Documenten’ kunt u willekeurig welk document opslaan, bijvoorbeeld referenties, verwijsbrieven en
dergelijke.

In dit voorbeeld is aan deze persoon het document ‘Systeemeisen STM.doc’ toegevoegd. U kunt meer documenten
toevoegen door op de knop ‘Document toevoegen’ te klikken. Er verschijnt dan een scherm waarin u een bestand kunt
selecteren.
Het opgeslagen bestand kunt u weer uit STM verwijderen door op de knop ‘Document verwijderen’ te klikken.
U kunt het document inzien door op de naam van het document dat u wilt bekijken te klikken en daarna op de knop
‘Document openen’. U kunt ook op de naam van het bestand dubbelklikken (tweemaal snel achter elkaar met de muis
klikken). Als u het bestand opent wordt het document op uw computer opgeslagen en het bijbehorende programma
van uw voorkeur gestart.
Sluit u het programma af en keert u weer terug naar STM, dan zal STM u vragen of het document moet worden bij-
gewerkt.
Kiest u ja, dan wordt het bestand waarin u wijzigingen heeft aangebracht ook in de STM-database bijgewerkt.

LET OP!
Indien u gebruik wilt maken van de archieffunctie moet u er voor zorgen dat de bestanden die u wilt
opslaan kleiner zijn dan 500 Kbytes. Normaliter zijn uw documenten niet zo groot, maar bijvoorbeeld
audio- of video-opnames van een cliënt kunnen gemakkelijk deze omvang bereiken. Het is technisch
gezien niet efficiënt om deze in de STM-database op te slaan. Sla deze elders op uw computer of
netwerk op.
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4.3.5 TABBLAD TESTSESSIES
Op dit tabblad ziet u een overzicht van alle testsessies waaraan deze persoon deelneemt. Indien u op een sessie dubbel-
klikt, of klikt op de knop [Sessie openen] ,wordt deze geopend in een nieuw venster. U kunt in het dan geopende
scherm direct wijzigingen aan de sessie aanbrengen. 

U kunt vanuit dit scherm ook direct een nieuwe sessie aanmaken voor deze persoon, d.m.v. de knop [Sessie toevoegen].
De knop [Sessie verwijderen] verwijderd de geselecteerde sessie.
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4.3.6 TABBLAD GROEPEN
Op dit tabblad ziet u een overzicht van de groepen waaraan deze persoon deelneemt. Indien u op een groep dubbel-
klikt, of klikt op de knop [Groep openen], wordt deze geopend in een nieuw venster. U kunt in het dan geopende
scherm direct wijzigingen aan de groep aanbrengen.

U kunt vanuit dit scherm de persoon ook direct aan een groep toevoegen of deze verwijderen uit een groep. Gebruik
daarvoor de knoppen [Toevoegen aan groep] en [Verwijderen uit groep].
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4.4 GROEPEN
Met groepen kunt u uw cliënten groeperen en het gemakkelijker maken om bijvoorbeeld aan deze groep in één keer
een sessie toe te wijzen. Voorbeelden van een groep zijn een klas van een school, een groep patiënten waarmee u een
onderzoek doet of een afdeling binnen een bedrijf. Een groep bestaat dus altijd uit één of meer personen.

Klikt u op het icoon ‘Groepen’, dan verschijnt het volgende scherm:

In de overzichtslijst treft u een overzicht aan van alle groepen in het systeem. Ook hier kunt u de lijst beperken door
‘Alleen actieve tonen’ aan te klikken. De verschillende tabbladen worden in de volgende subparagrafen behandeld.
Wilt u bij deze groep van personen direct een sessie aanmaken, dan klikt u op de knop [Sessie toevoegen aan deze
groep]. Er wordt dan een nieuwe sessie aangemaakt, waaraan u direct tests, rapporten en batterijen kunt toevoegen.

U kunt het gegevensblok ‘klein maken’ d.m.v. het knopje rechts bovenin de detailgegevens. Nu is het grootste

gedeelte van het scherm beschikbaar voor de overzichtslijst. Als u nogmaals op drukt, worden de details-
gegevens weer zichtbaar.

De hoogte van het detailgegevensblok is in te stellen door dit met de muis te verslepen. Als niet alle gegevens op de
beschikbare ruimte passen, wordt aaan de rechterkant een scrollbar getoond. Hiermee kunt u naar beneden scrollen
om zo de ‘verborgen’ gegevens zichtbaar te maken.
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4.4.1 TABBLAD GROEPSLEDEN
In dit tabblad kunt u personen aan de groep toevoegen en personen uit de groep verwijderen. Klikt u op het tabblad
‘Groepsleden’, dan verschijnt het volgende scherm:

Onderin het scherm staan twee knoppen waarmee u personen aan de groep kunt toevoegen en uit de groep kunt 
verwijderen. Klikt u op ‘Persoon toevoegen’, dan kunt u de personen uit de lijst selecteren die u aan deze groep wilt
toevoegen. U kunt personen pas aan een groep toevoegen wanneer deze reeds in het systeem zijn aangemaakt. 
Hetzelfde geldt voor het toewijzen van een groep aan een persoon, u dient hiervoor eerst de groep aan te maken.

Klikt u op ‘Persoon verwijderen’ dan wordt de op dit moment geselecteerde persoon (in dit voorbeeld herkenbaar aan
de blauwe balk) uit de groep verwijderd. Uiteraard dient u dit te bevestigen. U raakt dus nooit zomaar gegevens kwijt
als u per ongeluk op de knop ‘Persoon verwijderen’ klikt.

De opmerking aan de rechterkant van het scherm hoort bij de persoon die op dit moment in de lijst geselecteerd is.
Hier kunt u een korte opmerking kwijt.
De optie rechts rechts in het scherm met de tekst ‘Alleen leden met openstaande testsessies tonen’ kunt u aanvinken.
Heeft u deze keuze aangevinkt, dan ziet u uitsluitend de leden in de groep die openstaande testsessies hebben.

LET OP!
Ziet u niet alle personen in de groep? Controleer dan of de optie ‘Alleen leden met openstaande
testsessies tonen’ is aangevinkt. Hiermee beperkt u de lijst van groepsleden die worden getoond.
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4.4.2 TABBLAD DOCUMENTEN
Het tabblad ‘Documenten’ functioneert hetzelfde als het overeenkomstige tabblad bij personen. Raadpleeg paragraaf
4.3.4 Tabblad documenten op pagina 55 voor een uitgebreide beschrijving van deze tabblad.

4.4.3 TABBLAD ‘ TESTSESSIES BI J  DEZE GROEP’
In dit tabblad ziet u een overzicht van de testsessies die bij deze groep horen.Dit zijn de sessies voor alle groepsleden!
Voorbeeld:
U heeft een groep met 8 groepsleden. Een nieuwe sessie die wordt aangemaakt voor deze groep zal, na opslaan, worden
gekopieerd naar 8 losse sessies, die een koppeling hebben naar de persoon (het groepslid) en de groep.

Dubbelklikt u op een sessie, dan wordt opent de betreffende sessie zicht in een nieuw venster. U kunt in dit scherm
direct wijzigingen aan de sessie aanbrengen.
Let op, u wijzigt in dat geval slechts één sessie. Wilt u deze wijzigigen vervolgens doorvoeren in alle andere sessies
die bij deze groep, kunt u dat doen door op de knop [Overige groepsleden gelijk maken] te klikken.
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4.5 SESSIES
Een sessie is een verzameling van tests, rapporten en somscores. Zo’n sessie wordt altijd toegewezen aan een 
persoon of een groep van personen. Gewoonlijk wordt een sessie gebruikt om een groep van bij elkaar horende tests,
rapporten en personen op één en hetzelfde moment door één persoon te laten afnemen. Wilt u bijvoorbeeld een
behandeleffectmeting verrichten waarbij u de 0-meting in januari doet en de 1-meting in juli, dan maakt u bij deze 
persoon twee sessies. U kunt dit uiteraard ook toepassen voor klassen in scholen of om personen te monitoren bij 
het volgen van hun carrière.

LET OP!
Het is wettelijk niet altijd toegestaan om gegevens van personen gedurende een lange periode te
bewaren. Zelfs al is het toegestaan, dan is het nog niet altijd ethisch verantwoord. Controleer wat 
de richtlijnen voor uw organisatie zijn.

U kunt naar het sessie-scherm overschakelen door op het icoon ‘Sessies’ te klikken. Het volgende scherm verschijnt:
In de overzichtslijst ziet u de in de database aanwezige sessies. U kunt met de optie rechts boven in het scherm de
lijst beperken tot de actieve sessies.

De lijst met sessies wordt niet altijd mee aangepast met de wijzigingen die u onderin het scherm uitvoert. Dit is 
namelijk een aparte lijst, die is losgekoppeld van het gegevensblok. U kunt deze lijst echter automatisch laten 
verversen. Vooral in een situatie waarin u een aantal Testrun pc’s in het netwerk aan dezelfde database heeft ge-
koppeld, is het bijzonder handig om de voortgang van de sessies op deze pc’s bij te houden.
Is zo’n sessie gereed dan ziet u dit vrij direct aan de status in de overzichtslijst.
Het gegevensblok bestaat uit enkele tabbladen, die hieronder stuk voor stuk worden behandeld.

TIP!
De frequentie waarin de overzichtslijst wordt ververst kunt u aanpassen in de systeeminstellingen.
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U kunt het gegevensblok ‘klein maken’ d.m.v. het knopje rechts bovenin de detailgegevens. Nu is het grootste

gedeelte van het scherm beschikbaar voor de overzichtslijst. Als u nogmaals op drukt, worden de details-
gegevens weer zichtbaar.

De hoogte van het detailgegevensblok is in te stellen door dit met de muis te verslepen. Als niet alle gegevens op de
beschikbare ruimte passen, wordt aaan de rechterkant een scrollbar getoond. Hiermee kunt u naar beneden scrollen
om zo de ‘verborgen’ gegevens zichtbaar te maken.
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4.5.1 TABBLAD BASISGEGEVENS
Het tabblad ‘Basisgegevens’ bezit een aantal velden waar enige toelichting vereist is:

De velden worden hieronder toegelicht.

ACTIEF
Door het vinkje in deze optie weg te halen wordt de sessie gedeactiveerd. Hiermee kunt u deze sessie uit de overzichts-
lijst van sessies filteren.

STATUS
Aan de status van de sessie kunt u zien of deze kan worden afgenomen, bezig is of reeds is afgenomen. De status
wordt weergegeven met een letter. Klikt u op de pijl naast de status ( ) dan verschijnt een lijst met mogelijke 
statussen en een omschrijving.

AFNAMEDATUM
De afnameperiode kan worden gebruikt om de periode te beperken waarin de sessie kan worden afgenomen. De
periode is standaard ingesteld op één jaar. De sessie is buiten de aangegeven periode niet afneembaar via de testrun.

TIP!
U kunt de standaardperiode van één jaar aanpassen in de systeeminstellingen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
uw sessies altijd gedurende de komende twee weken afneembaar laten zijn.

PERSOON
De persoon waaraan deze sessie is toegewezen.In dit vak kunt u een persoon selecteren. Wilt u uitsluitend actieve
personen en groepen zien? Vink dan de optie ‘alleen actieve tonen’ aan door hier op te klikken.

GROEP
De groep waaraan deze sessie is toegewezen.In dit vak kunt u een groep selecteren. Wilt u uitsluitend actieve personen
en groepen zien? Vink dan de optie ‘alleen actieve tonen’ aan door hier op te klikken.

LET OP!
Indien u een sessie toewijst aan een groep dan wordt deze bij opslaan uitgebreid tot een sessie voor
elk individueel groepslid. In feite betreft het hier een uitgebreide ‘sessie-kopieer functie’.
Zeker voor grotere groepen kan dit enkele secondes tot een paar minuten duren, afhankelijk van de
verwerkingscapaciteit van uw computer. U bespaart echter veel tijd doordat u niet elke sessie
afzonderlijk hoeft in te voeren.
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TIP!
Wilt u snel alleen maar een test scoren zonder een persoon in te voeren? Toewijzen aan een persoon
of groep is in STM niet verplicht, tenzij u een Word rapportage wilt afdrukken.

TIP!
Als u bij het klaarzetten van een sessie eerst alle tests, batterijen en dergelijke klaarzet en daarna de
sessie pas toewijst aan een groep wordt deze direct met de goede tests, batterijen en dergelijke klaar
gezet voor ieder groepslid.

GROEPSBEHEER
Heeft u een sessie toegewezen aan een groep, maar bedenkt u zich dat u toch nog een extra test aan deze groep wilt
toewijzen?
Open dan één sessie van deze groep, dus een sessie van een groepslid (=persoon) en pas de sessiedefinitie aan.
Vervolgens kunt u alle sessies van deze groep met één druk op de knop gelijk maken aan de huidige, net aangepaste
sessie, door op ‘Overige groepsleden gelijk maken’ te klikken.

U kunt dit ook doen indien u leden aan de groep heeft toegevoegd. In zo’n geval zal aan de nieuwe leden een nieuwe
sessie worden toegevoegd, gekoppeld aan de groep en uiteraard aan het nieuwe groepslid.

LET OP!/TIP!
Als u een persoon uit een groep heeft verwijderd, blijven de oude groepsessies nog wel bestaan. 
Zij zijn nu echter niet meer gekoppeld aan de groep, maar nog wel aan de persoon. De omschrijving 
is echter nog niet veranderd, deze is nog steeds gelijk aan de omscrhijving van de groepssessie. 
Pas deze aan, om verwarring te voorkomen!
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4.5.2 TABBLAD SESSIEDEFINITIE
Met de sessiedefinitie bepaalt u wat uw cliënt aan tests gaat afnemen en wat voor rapporten u bij deze sessie uit-
eindelijk wilt zien. Klikt u op het tabblad ‘Sessiedefinitie’, dan verschijnt het volgende scherm:

Zoals u ziet is het tabblad weer onderverdeeld in een aantal andere tabbladen. Het systeem is hier ingesteld op het
subtabblad ‘Tests’. U kunt van tabblad wisselen door op de tekst te klikken. Klikt u bijvoorbeeld op testbatterijen, dan
schakelt u naar het scherm waarmee u ‘Testbatterijen’ kunt toevoegen. Hieronder worden de subtabbladen kort
beschreven.

TIP!
U kunt dit scherm beperken zodat het uitsluitend de lijst met testbatterijen toont. Dit is handig indien 
u de tests door bijvoorbeeld de secretaresse of een broeder wilt laten klaarzetten. Zij hoeven dan niet
na te gaan of de goede normen zijn geselecteerd, de juiste rapporten zijn toegevoegd, enzovoort.
Bovendien is het zo een stuk simpeler in gebruik. Kijk bij de systeeminstellingen om de optie waarmee
u de lijst kunt beperken aan te zetten.

LET OP!
Bent u in de sessiedefinities aan het werk, dan ziet u regelmatig het volgende scherm.

Hiermee wordt aangegeven dat de test waarmee u wenst te werken in het geheugen van de computer
wordt geladen. Nadat de test is geladen kunt u ermee werken. Omdat alle tests in het geheugen zijn
geladen kunt u veel sneller dan met bijvoorbeeld de oude STM-versie hernormeren en tests verwerken.
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4.5.2.1 SUBTABBLAD TESTS
Met het subtabblad ‘Tests’ kunt u individuele tests aan de sessie toevoegen. Tevens kunt u hier de norm die aan de
test is toegevoegd veranderen. De status kunt u eventueel ook aanpassen.

Aan de linkerkant van het scherm is een lijst met beschikbare tests opgenomen. Hierin kunt u een selectie maken door
op de test van uw keuze te dubbelklikken.
Bij sommige tests is extra informatie beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand. Als dat het geval is, is de knop
[Extra test info] enabled. Om PDF-bestanden te bekijken heeft u de Acrobat Reader nodig. Deze software is gratis
beschikbaar en wordt meegeleverd met STM CD. Kijk op de website van de leverancier www.adobe.com voor een
recente versie en informatie over deze software.

Middels de knop [Test info] krijgt u een ovezicht van de kostprijs in tikken van een specifieke test:

Als u een test heeft geselecteerd die u wenst toe te voegen aan uw sessie, klik dan op de knop met de pijl naar rechts
(>). Als u een test uit de sessie wilt weghalen, dan moet u hem selecteren in de lijst met tests in deze sessie door er
éénmaal op te klikken en vervolgens op de knop met de pijl naar links te klikken (<). Wilt u alle tests in één keer uit
de lijst halen, dan klikt u op de knop met de twee pijlen naar links (<<).

Het systeem selecteert standaard GEEN norm bij een test als deze wordt toegevoegd aan een sessie. Indien u in de
kolom norm klikt, verschijnt hiernaast een pijl naar beneden. Klikt u hierop dan kunt u een keuze maken uit de
beschikbare normen voor deze test.
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Wilt u de test niet geautomatiseerd afnemen? Dat kan, u kunt zonder enig probleem tests met verschillende afname-
types in dezelfde sessie gebruiken. Klik op het vak afnametype van de test waarvan u de afnamevorm wilt wijzigen.
Er verschijnt een pijl naar beneden. Klikt u daarop dan verschijnen hier de afnametypes waaruit u bij een test kunt
kiezen. Dit zijn de volgende:
• T Geautomatiseerde afname via Testrun;
• P Papieren afname, waarbij ruwe scores in het systeem worden ingevoerd;
• A Papieren afname, waarbij individuele antwoorden op items in het systeem worden ingevoerd.

Bij het afnametype A kunt u de antwoorden op de vragen invoeren onder het tabblad ‘Responses’.
Bij het afnametype P kunt u de ruwe scores invoeren bij het tabblad ‘Testuitslagen’.

LET OP!
Niet alle tests ondersteunen alle vormen van afnamen, het kan dus voorkomen dat bij een test niet
alle afnamevormen beschikbaar zijn.

De status van de individuele test in de sessie verandert mee naar gelang de resultaten al dan niet zijn ingevuld. U
kunt de verschillende statussen bekijken en eventueel aanpassen (pas hier heel erg mee op!) door op de status te
klikken. Er verschijnt weer een pijl naar beneden. Als u daar op klikt kunt u uit een lijst kiezen.

Waarom zou u de status van een test aanpassen? Stel, een kandidaat is met een test bezig en wordt onwel. De 
Testrun wordt afgebroken, hetzij door netjes de Testrun te verlaten, hetzij door de pc uit te zetten. De test heeft dan
status I, in uitvoering, of T, tijdelijk afgebroken. U kunt op dit moment de resultaten van de test of de antwoorden op
de individuele vragen nog niet bekijken. Wilt u dit wel, omdat u bijvoorbeeld de test met de kandidaat op papier heeft
afgemaakt, dan kunt u de status van deze test naar ‘D, afgerond’, verplaatsen. U kunt nu de resultaten bekijken en
eventueel de antwoorden in STM aanvullen. Natuurlijk kunt u de kandidaat ook weer achter een computer plaatsen en
nogmaals de test in de Testrun laten afnemen. De meeste tests in STM zijn namelijk herstartbaar.

TIP!
Wilt u ‘spelen’ met STM of het systeem in uw specifieke situatie testen zonder tikken te verbruiken?
Gebruik dan de I-Quiz. Afname van deze test is gratis.
U kunt ook de STMTestRun starten en inloggen met DEMO. U kunt de tests dan doorlopen, resultaten 
bekijken van deze tests is echter niet mogelijk.

69 |   STM handleiding



4.5.2.2 SUBTABBLAD TESTBATTERI JEN
Het subtabblad testbatterijen functioneert ongeveer hetzelfde als het subtabblad tests. Aangezien de statussen en
normen in een testbatterij al zijn voorgedefinieerd kunt u deze hier niet meer veranderen. U kunt wel dubbelklikken
op de batterij, of klikken op [Batterij Info] waarna u informatie over deze batterij krijgt. Ook kunt u dubbelklikken op
de batterij die aan de sessie is toegevoegd. U kunt dan bijvoorbeeld zien uit welke batterijendatabase u deze batterij
heeft gehaald. STM biedt namelijk de mogelijkheid om met aparte batterijendatabases te werken. Zie hiervoor de
beschrijving van het menu Bestand – alternatieve databases openen.

4.5.2.3 SUBTABBLAD SOMSCORES
Ook het subtabblad ‘Somscores’ werkt ongeveer hetzelfde als het subtabblad ‘Tests’. Bij een somscore kunt u echter
wel de norm wijzigen. De lijst met somscores is beperkt tot de somscores die kunnen worden uitgerekend op basis
van de aanwezige tests in uw sessie. Een somscore is altijd gebaseerd op één of meer tests. Pas als u deze tests aan
uw sessie heeft toegevoegd, kunt u de somscore toevoegen. U kunt uw eigen somscores maken, dit wordt verderop
in deze handleiding behandeld.

4.5.2.4 SUBTABBLAD RAPPORTEN
Het subtabblad ‘Rapporten’ werkt ongeveer hetzelfde als het subtabblad ‘Tests’. De lijst met rapporten is beperkt tot
de rapporten die kunnen worden aangemaakt op basis van de door u aan de sessie toegevoegde tests en somscores.
Een rapport is altijd gebaseerd op één of meer tests en mogelijk op één of meer somscores. Pas als u deze tests en
somscores aan uw sessie heeft toegevoegd, kunt u het rapport toevoegen. Voor het aanmaken van een rapport is het
verplicht om een persoon aan de sessie te koppelen.

LET OP!
Voor het aanmaken van een rapport is het verplicht om een persoon aan de sessie te koppelen.

4.5.2.5 SUBTABBLAD VOLGORDES
In dit subtabblad kunt u de afnamevolgorde van de tests en de aanmaakvolgorde van de rapporten instellen. 
Selecteer de test of het rapport door hierop met de muis te klikken en klik vervolgens op de knoppen omhoog en
omlaag om deze test of dit rapport te verplaatsen.
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4.5.2.6 SUBTABBLAD RESPONSES
Het tabblad ‘Responses’ stelt u in staat om de antwoorden op individuele vragen te bekijken of in te voeren. Klikt 
u op dit tabblad, dan verschijnt een scherm met links een overzicht van beschikbare tests. Er zijn tests beschikbaar
die geautomatiseerd zijn afgenomen en gereed zijn (status D3), en er zijn tests waarvan u heeft aangegeven dat u de 
antwoorden op de vragen ervan wilt invoeren (afnametype A). Klikt u hierop, dan verschijnt het volgende scherm (In
dit voorbeeld de BIT97):

De BIT’97 heeft 154 vragen waarvan u in dit voorbeeld de eerste achttien ziet. U kunt met de scrollbar aan de 
rechterkant van het scherm naar boven en naar beneden scrollen. Wilt u het antwoord op een vraag wijzigen, dan klikt
u op het antwoord dat bij de vraag hoort die u in de matrix wilt wijzigen. U kunt met de knop rechts onderaan de
Responses van de tests in de sessie afdrukken. Deze worden direct naar uw printer gestuurd.

In testen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn, zoals de SIW en de SPW, dient u deze antwoorden op de volgende
wijze in te voeren. Bij twee antwoorden bv. 1 en 5, voert u in STMOffice in: 1;5 (de puntkommatoets op het toetsen-
bord dient tussen de beide antwoorden te zijn geplaatst).
In Testrun toont het als onderstaand scherm:

3 Is een test tussentijds gestopt door bijvoorbeeld een stroomstoring, dan kunt u de resultaten toch bekijken door de status van

de test handmatig op ‘D’ te zetten. Doe dit echter nooit tijdens een sessie waarbij de kandidaat nog bezig is, deze wordt dan

met een foutmelding afgebroken! Wilt u de test nogmaals door de kandidaat laten maken zet de status dan op ‘R’ terug.
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4.5.2.6.1 DE WIZARD
Indien u de antwoorden van een gehele test wilt invoeren, heeft u wellicht baat bij de wizard. Klik op de knop ‘Wizard’
rechts bovenin het scherm om naar de wizard-modus over te schakelen. U ziet dan het volgende scherm:

Onderin het scherm ziet u het nummer van de vraag waarmee u op dit moment bezig bent. Heeft u per ongeluk het
verkeerde antwoord ingevoerd, dan kunt u met de knoppen aan de linkerkant van het vraagnummer tussen de vragen
schakelen. Klik op de knop met de pijl naar links (<) om een vraag terug te gaan. Met de knop << springt u weer naar
de eerste vraag, met de knop > naar de volgende en met >> naar de laatste. Bij sommige tests is de volgorde van de
vragen op het antwoordformulier anders dan in de matrix. De antwoorden op de vragen volgen elkaar dan niet lineair
op, dus na vraag 1 komt bijvoorbeeld vraag 8. In de wizard-modus is deze afname volgorde voorgeprogrammeerd,
zodat u de antwoorden kunt invoeren zoals ze op het formulier staan. Wilt u hier toch geen gebruik van maken, vink
dan ‘gebruik lineaire vraagvolgorde’ aan. De vragen worden dan in lineaire volgorde, dat wil zeggen in de volgorde 1,
2, 3, …, enzovoort, gepresenteerd.
Na het invoeren van de antwoorden keert u weer terug naar de matrixmode. Klik op de knop ‘Matrix’.

4.5.2.6.2 VERWERKEN VAN PNP-TESTANTWOORDEN OP INDIVIDUELE ITEMS
Na het invoeren van de antwoorden kan de test worden verwerkt. Bij PnP-afnames wordt geen controle uitgevoerd 
op een eventueel minimum percentage beantwoorde vragen, u dient dit zelf in de gaten te houden. Om de test te
kunnen verwerken moet u eerst op een vraag geklikt hebben, dat wil zeggen dat het systeem in de veronderstelling
moet zijn dat u de antwoorden heeft aangepast. Klik nogmaals op dezelfde test en het systeem zal u vragen of u de
test wilt verwerken. Antwoordt u bevestigend, dan wordt de test verwerkt. U kunt de ruwe en de normscores bekijken
bij het tabblad ‘Testuitslagen’ of in de vorm van een grafiek bij het tabblad ‘Grafieken’.
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4.5.3 TABBLAD TESTUITSLAGEN
Bij het tabblad ‘Testuitslagen’ kunt u de ruwe en genormeerde scores van de test bekijken. U kunt hier ook andere
normen toepassen op het eindresultaat. Omdat de tests volledig in het geheugen zijn geladen kunt u binnen een
seconde, uiteraard wel afhankelijk van de snelheid van uw computer, tests hernormeren. Klikt u op het tabblad ‘Test-
uitslagen’, dan ziet u het volgende scherm:

In dit voorbeeld worden alle schalen van de BIT’97 getoond. Tevens is de norm zoals weergegeven in het vak ‘Norm’
onderin het scherm toegepast. Wilt u deze vergelijken met een andere norm, dan selecteert u bijvoorbeeld de norm
‘mavo 2e klas totale groep’. U ziet dan het volgende resultaat:

Hebben de normen een verschillende normbasis, dan kunt u de percentielscores met elkaar vergelijken (zie paragraaf:
4.8.3.).
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4.5.3.1 INVOEREN VAN RUWE SCORES
Heeft u als testafname type P geselecteerd (PnP-afname waarbij ruwe scores in het systeem worden ingevoerd) dan
kunt u hier de ruwe scores invullen door op de cel in de tabel in de kolom ‘ruwe score’ te klikken, waarvan u de ruwe
score wenst in te voeren. Dubbelklik op een willekeurige plek in de matrix om het antwoord te (her)normeren.

Een overzicht van de ruwe scores van de test kunt u afdrukken door op de knop ‘Printen’ te klikken. U kunt deze ook
op het scherm weergeven door te klikken op de knop “Tonen'
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4.5.4 TABBLAD GRAFIEKEN
U kunt de resultaten ook grafisch afbeelden. Klikt u op het tabblad ‘Grafieken’ en selecteert u aan de linker kant een
test, dan ziet u het volgende resultaat:

U kunt wederom een tweede norm toepassen. Deze wordt dan in een andere kleur weergegeven. U kunt de gegevens
die worden getoond aanpassen, het grafiek type veranderen en de grafiek naar het klembord kopiëren voor bij-
voorbeeld gebruik in MS Word. U kunt dit bereiken door met de rechter muisknop op de grafiek te klikken of het 
extra menu in de menubalk van de STM-applicatie te selecteren. U ziet als u rechts klikt het volgende menu:

De grafiek biedt de optie om verschillende gegevens naast elkaar te tonen. Naast de normscore kunt u ook de 
percentielscore van de eerste en de tweede norm en de ruwe score tonen. Uiteraard kunt u de gegevens ook weer
verwijderen door de menuopties uit te vinken. Het type grafiek kunt u ook aanpassen.
Met de optie ‘Kopiëren naar klembord’ kunt u de grafiek naar het klembord kopiëren. U kunt vervolgens MS Word 
starten of een andere tekstverwerker en de grafiek met de Ctrl-Vtoetscombinatie in uw document invoegen.

U kunt de grafiek afdrukken door op de knop [Grafiek printen] te klikken.
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PERCENTIELSCORES BIJ TEXTUELE NORMEN
Met name bij textuele normen lijkt het in eerste instantie weinig zinvol om percentiel-scores met dezelfde grofmazige
spreiding als de textuele normen in de STM op te nemen.

Een voorbeeld:

NormValue PercentileValue
Zeer laag 4
Laag 24
Gemiddeld 74
Hoog 94
Zeer hoog 100

Percentielscores worden hier afgeleid van textuele normen en niet andersom; alle percentielscores uit de test in dit
voorbeeld hebben daarom altijd één van de volgende waarden: 4, 24, 74, 94 of 100.

Echter ten bate van de Grafieken bij een test met textuele normen kunnen bijhorende percentielscores worden 
opgenomen, zodat een grafiek kan worden gemaakt van deze normering; dit kan niet direkt vanuit textuele normen.
Om een grafiek te kunnen laten aanmaken dienen de textuele normen te worden vertaald in termen van percentiel-
scores, die in een dergelijk geval ten grondslag liggen aan de grafiek. Hier wordt niet een poging gedaan om iets
grootschaligs uit te drukken in een fijnmazig formalisme om daarmee een fijnmazigheid te suggereren die er niet is,
maar pragmatisch gebruik gemaakt van de getalsmatige vertaling (in percentielscores) vanuit (niet-grafisch represen-
teerbare) textuele normscores.

Een tweede voordeel van het toevoegen van een vertaling van textuele normen in termen van percentielscores is 
gelegen in de mogelijkheid twee of meer verschillende tests onderling te vergelijken. Tests met (verschillende) 
textuele normen of tests met percentiel-normen (of toegevoegde percentielen aan een met stanines, decilen of 
vigintielen genormeerde test), kunnen aan de hand van de percentielscores worden vergeleken; dit zou zonder 
vertaling in percentielen net zo goed mogelijk zijn als het vergelijken van appels met peren. Om uiteenlopende 
redenen is het helaas nog niet zo dat elke textueel genormeerde test in STM is uitgebreid met percentielscores.
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4.5.5 TABBLAD RAPPORTEN
Het tabblad ‘Rapporten’ stelt u in staat om rapporten die u bij uw testdefinitie heeft opgegeven aan te maken, te
bewerken en af te drukken. Rapporten worden uiteraard slecht éénmaal afgerekend wanneer deze voor de 1e keer 
worden gegenereerd, hierna kunt u er onbeperkt afdrukken van maken. Klikt u op het tabblad ‘Rapporten’ dan 
verschijnt het volgende scherm:

Klikt u op de knop ‘Rapport openen’ dan wordt een voortgangsscherm getoond. Het aanmaken van het rapport kan
enige tijd duren, dit is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die vanuit de tests in het rapport worden geplaatst.
Wacht op het geluidssignaal. MS Word wordt vervolgens gestart en u kunt zoals u gewend bent verder werken in
Word.
Klikt u op de knop ‘Rapport openen en opslaan in documenten’ dan wordt het rapport aangemaakt en opgeslagen
onder het tabblad ‘Documenten’. Het aanmaken van het rapport duurt enige tijd. Na het geluidssignaal is het rapport
aangemaakt en opgeslagen.

LET OP!
U kunt tijdens het aanmaken van het rapport niet met Word of STM werken!
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4.5.6 TABBLAD DOCUMENTEN
Het tabblad ‘Documenten’ functioneert hetzelfde als de overeenkomstige tabblad bij personen. Raadpleeg paragraaf
4.3.4 Tabblad documenten op pagina 55 voor een uitgebreide beschrijving van dit tabblad.

4.5.7 STARTEN VAN DE KLAARGEZETTE SESSIE
De door u klaargezette sessie kunt u direct starten. Rechtsklik met de muis op bijvoorbeeld de sessie definitie tabblad
of ga naar het menu extra terwijl u de sessie die u wilt afnemen aan het bekijken bent.

Effect als u rechtsklikt in het sessie scherm

Effect als u op het menu extra klikt

Klik vervolgens op de optie ‘Testrun voor deze sessie starten’. Het systeem sluit de office af en start direct de testrun
voor de aangegeven sessie. Staan meerdere sessies klaar voor deze persoon dan kunt u daar alsnog uit kiezen.

TIP!
Lukt het niet om de sessie te starten via de testrun? Probeer het dan op deze manier. Het systeem
controleert namelijk of uw sessie correct is ingevoerd voordat de testrun wordt gestart.
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4.6 PNP-SESSIES
Een PnP-sessie is exact gelijk aan een gewone sessie. U kunt hier echter geen tests klaarzetten die geautomatiseerd
kunnen worden afgenomen. Raadpleeg de vorige paragraaf voor een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden
van sessies.

4.7 ARCHIEF
Met het archief kunt u alle informatie die bij één persoon hoort in één bestand plaatsen. Daardoor wordt uw database
niet al te vol (grote databases met veel kandidaten en sessies vertragen uw systeem) en u kunt zo bijvoorbeeld ook
gegevens bundelen en inlezen in een andere STMconfiguratie. Klikt u op het icoon ‘Archief’ dan verschijnt het volgende
scherm:

In het scherm hierboven ziet u een voorbeeld van een archiefbestand van kandidaat Loozen. U kunt de mappen-
structuur waarin de archiefbestanden worden geplaatst, beïnvloeden. Kijk hiervoor in het menu Overig en vervolgens
Systeeminstellingen, tabblad bestandslocaties.

Door een archiefbestand te selecteren in de lijst met archiefbestanden in deze map, zoals in dit voorbeeld is gedaan,
kunt u de belangrijkste basisgegevens die in dit archiefbestand zijn opgeslagen bekijken. Wilt u daadwerkelijke alle
gegevens, de testresultaten etc, inzien dan dient u deze persoon terug te zetten.
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4.7.1 HET AANMAKEN VAN ARCHIEFBESTANDEN
U kunt alle personen die inactief zijn in een archiefbestand plaatsen. Kies hievoor ‘Alle inactieve
personen in de huidige personenlijst naar archiefdatabases verplaatsen/synchroniseren’ vanuit het
mene [Extra]. Personen worden vervolgens uit STM verwijderd.

LET OP!
Niet in alle gevallen kunnen personen uit de database worden verwijderd. Heeft de persoon een
openstaande sessie of wordt momenteel een sessie door deze persoon afgenomen, dan zal het
systeem de gegevens niet verwijderen.

4.7.2 HET TERUGPLAATSEN VAN ARCHIEFBESTANDEN
Nadat u archiefbestanden heeft aangemaakt, kunt u de gegevens van deze persoon in de STMdatabase
terugplaatsen. U klikt met de rechter muisknop op de lijst met archiefbestanden en wel op
het archiefbestand dat u wilt terugplaatsen. Selecteer vervolgens de optie ‘Perso(o)n(en) naar de
huidige database verplaatsen/synchroniseren’ en de persoon wordt in de database teruggezet.

TIP!
Houdt de CTRL of CONTROL toets ingedrukt en klik op de archiefbestanden die u wenst terug te
plaatsen. Op deze wijze kunt u meerdere selecteren. Rechtsklik vervolgens op één van de
gemarkeerde bestanden om deze bestanden terug te plaatsen. Het indrukken van de SHIFT toets
staat ook toe om meerdere bestanden tegelijkertijd te selecteren, het effect is echter anders. 
Probeer het eens uit! (TIP 2: in de Windows verkenner of explorer en de meeste andere Windows
programma’s kunt u op dezelfde wijze meerdere bestanden selecteren).

80 |   STM handleiding



5. De Testrun

5.1 TESTRUN STARTEN
U kunt Testrun opstarten vanuit Start -> Programma’s -> Pearson -> STM -> STM Testrun v2.1.
U kunt ook op de snelkoppeling op het buroblad klikken.

Het volgende scherm zal verschijnen:

U vult de loginnaam in en klikt op de pijl rechtsonder in het scherm. (In STM Office zijn dit de velden ID en LOGIN,
deze kunt u via de Systeeminstellingen aanpassen. Zie paragraaf 4.8.6.11) Er zal een voortgangsscherm verschijnen
waarin getoond wordt welke test wordt geladen. Bijvoorbeeld het volgende scherm:

5.2 SESSIE STARTEN
Het scherm dat verschijnt toont informatie over de door u gekozen test: de naam van de auteur, datum van uitgave
en dergelijke. Om dit scherm te verlaten en verder te gaan met de test, klikt u weer op de pijl rechtsonder.
Wanneer u besluit om deze test voortijdig toch te verlaten kan dit door de knop linksonder.
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In dit scherm heeft u een aantal mogelijkheden om in de Testrun vooruit en achteruit te bladeren.

Deze knoppen komen alleen in de instructietekst voor en bieden de mogelijkheid om in de instructietekst
heen en weer te scrollen.

Met deze knop beëindigt u de Testrun en keert u terug naar het scherm waar u de vraag krijgt of u de test wilt
beeïndigen of terug wilt gaan.

Deze knop biedt help en brengt u terug naar het scherm met de informatie over de uitgever en de auteur.

Met deze knoppen kunt u vooruit en achteruit bladeren. De eerste knop (met verticale
streep en pijl naar links) brengt u naar de eerste vraag van de test, de tweede knop

(met pijl naar rechts en verticale streep) brengt u naar de laatste vraag van de test. De knop met de dubbele pijl naar
links brengt u terug naar de laatste onbeantwoorde vraag (d.i. de eerste onbeantwoorde vraag die je tegenkomt als
je terugspringt).
De enkele pijl naar links brengt u terug bij de vorige vraag (springt één scherm terug). Wanneer u klikt op de (grote)
knop, met één pijl naar rechts, dan begint de test, en vervolgens brengt hij u telkens naar (de volgende vraag op) het
volgende scherm. De knop met de dubbele pijl naar rechts brengt u naar de volgende onbeantwoorde vraag zonder
de huidige vraag op te slaan.

Dit is het aantal vragen van de test en de voortgang hierin, in dit geval vraag 5 van 25.

Er loopt bovenin het scherm een indicator mee. Deze verschuift iedere keer wanneer er een vraag al dan niet wordt
beantwoord. Deze indicator wordt niet bij elke test getoond, dit is afhankelijk van de wijze waaripo de test in STM is
ingebouwd.

Bij sommige tests loopt er rechtsboven een klok mee. Dit is van belang voor tests waarin bijvoorbeeld
wordt geregistreerd hoeveel tijd iemand aan de test heeft besteed (onder andere bij capaciteitentests).

Deze klok wordt niet bij elke test getoond, dit is afhankelijk van de wijze waarop de test in STM is ingebouwd.
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5.3 AFNAME
De vragen worden beantwoord door te klikken op het hokje naast de vraag, waarna er in dit hokje een vinkje 
verschijnt. Dat ziet u hieronder.

U loopt alle vragen door (in dit voorbeeld 154) door te klikken op het hokje van het antwoord van uw keuze, waarna
het vinkje verschijnt. Vervolgens klikt u op de knop met de pijl naar rechts, rechtsonder in het scherm.
De vragen kunnen ook worden beantwoord door middel van de cijfertoetsen op uw toetsenbord, waarna u met ‘Enter’
moet bevestigen.
Aan het einde van de test verschijnt het scherm met de vraag wat u vervolgens wilt doen. U kunt de test beëindigen
of teruggaan naar de test.
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5.4 BEËINDIGEN VAN DE TESTRUN
Wanneer u kiest voor het beëindigden van de test komt u terug in het inlogscherm. Ditzelfde gebeurt ook wanneer u
ongeveer 5 minuten wacht. Om het inlogscherm te verlaten handelt u als volgt. Druk op de End-toets.
Indien dit niet werkt, gebruik dan de Shift-End combinatie.

Er verschijnt een dialoogscherm, waarin u STM invoert (in hoofdletters). Dit sluit de Testrun af. Vervolgens kunt u terug
naar STM-Office om te gemaakte test te bekijken, te scoren en te rapporteren.

TIP!
U kunt het wachtwoord om de Testrun te verlaten zelf aanpassen.
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6. Menu’s

In deze paragraaf wordt elke menuoptie individueel behandeld. Mogelijkerwijs heeft uw STMapplicatiebeheerder een
aantal menu’s voor u afgeschermd of bent u ingelogd als gebruiker met beperkte rechten. Neem contact op met uw
applicatiebeheerder of log in als stmprof-gebruiker als u van mening bent dat u wel toegang tot deze mogelijkheden
nodig heeft.

6.1 MENU ‘BESTAND’
6.1 .1 NIEUWE DATABASE AANMAKEN

Met deze optie kunt u een nieuwe kandidatendatabase aanmaken. Door het aanmaken van een nieuwe database kunt
u uw systeem versnellen. Als de oude database veel kandidaten bevat zal dit het STM systeem namelijk vertragen.

Voer de volgende handelingen uit om een nieuwe database te maken.
1. Selecteer in STM Office het menu [Bestand]
2. Selecteer het sub-menu [Nieuwe database aanmaken].De volgende vraag verschijnt:

3. U dient een beslissing te nemen wat voor soort database u wilt aanmaken. Over het algemeen is het raadzaam om
hetzelfde type database te behouden. Selecteer [Yes] of [Ja].

Afhankelijk van het type database verschilt het vervolg waar STM u door zal leiden. Het verschil wordt veroorzaakt
door het type database wat u aanmaakt. Is dit een netwerkdatabase (een SQL server/MSDE database) of een database
voor een stand-alone situatie (een Access database). In de tabel hieronder is het pad aangegeven per type database.

Stand-alone database (Access) Netwerk database (SQL server)
De volgende dialoog verschijnt: De volgende dialoog verschijnt:

• Vul de nam in van de database achter de tekst • Voer in het witte invoerveld de naam in van
‘File Name’ onderin het scherm en klik op de de office database die u wenst aan te maken.
knop [Open]. Zorg er voor dat deze naam begint met ‘STMO’,

• STM vraagt of u deze database werkelijk wilt bijvoorbeeld STMOffice2004. Let op dat de
aanmaken. Bestaat deze database namelijk al naam geen spaties mag bevatten! Klik vervolgens
dan wordt deze overschreven. De gegevens raken op de knop [OK], of op [Cancel] als u toch
dan verloren en kunnen niet worden hersteld. geen database wilt aanmaken.
Kies [Yes] of [Ja] als u zeker weet dat u deze • STM vraagt of u deze database werkelijk wilt
nieuwe database wilt aanmaken. Kies [No] of [Nee] aanmaken. Bestaat deze database namelijk al 
als u dit niet zeker weet. dan wordt deze overschreven. De gegevens raken

• Kiest u Nee dan keert u terug in de office. dan verloren en kunnen niet worden hersteld.
Kiest u Ja dan verschijnt de onderstaande vraag. Kies [Yes] of [Ja] als u zeker weet dat u deze

nieuwe database wilt aanmaken. Kies [No] of
[Nee] als u dit niet zeker weet.
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Stand-alone database (Access) Netwerk database (SQL server)
• Kiest u Nee dan keert u terug in de office.

Kiest u Ja dan verschijnt het volgende scherm:

• STM vraagt of u de nieuwe database direct wilt • Vul bij punt 1 de naam van de server in waarop
openen. Kies [Ja] of [Yes] als u dit wenst, kies u de database wilt aanmaken. U dient wel de
anders [No] of [Nee]. rechten te hebben om dit op deze server te

• Kiest u Ja dan opent STM de nieuwe lege database. mogen. Weet u dit niet zeker, raadpleeg dan
U kunt vervolgens verder werken zoals u gewend uw netwerkbeheerder. Bij punt 2 vult u bij User
bent. Kiest u Nee dan keert u terug in STM in de name en Password accountgegevens in waarmee
oude database. in SQL server een database aangemaakt mag 

worden. (meestal mag alleen de sa gebruiker dat).
Tevens vinkt u de optie ‘Allow saving password’
aan. Klik vervolgens op [OK].

• Het scherm verdwijnt. Het duurt enige tijd
voordat het systeem reageert. Wacht rustig af
tot STM klaar is met het aanmaken van de
database, u kunt dit merken doordat de
volgende dialoog verschijnt.

• STM vraagt of u de nieuwe database direct wilt
openen. Kies [Ja] of [Yes] als u dit wenst, kies
anders [No] of [Nee].

• Kiest u Ja dan opent STM de nieuwe lege
database. U kunt vervolgens verder werken
zoals u gewend bent. Kiest u Nee dan keert u
terug in STM in de oude database.

U heeft succesvol een nieuwe database aangemaakt !
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6.1 .2 DATABASE OPENEN
Met deze optie kunt u een nieuwe kandidatendatabase openen.

Voer de volgende handelingen uit om een nieuwe database te maken.
1. Selecteer in STM Office het menu [Bestand]
2. Selecteer het sub-menu [Database openen]. De volgende vraag verschijnt:

Afhankelijk van het type database verschilt het vervolg waar STM u door zal leiden. Het verschil wordt veroorzaakt
door het type database wat u aanmaakt. Is dit een netwerkdatabase (een SQL server database) of een database voor
een stand-alone situatie (een Access database). In de tabel hieronder is het pad aangegeven per type database.
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Stand-alone database (Access) Netwerk database (SQL server)
De volgende dialoog verschijnt: De volgende dialoog verschijnt:

• Vul de naam in van de database achter de tekst • Vul bij punt 1 de naam van de server in waarop 
‘File Name’ onderin het scherm of selecteer deze u de database wilt openen. U dient wel de 
in de lijst door hier met de muis op te klikken. rechten te hebben om dit op deze server te 
Klik vervolgens op de knop [Open]. Indien u hier mogen. Weet u dit niet zeker, raadpleeg dan 
een databasenaam opgeeft die nog niet bestaat, uw netwerkbeheerder.
dan wordt automatisch een nieuwe database • Bij punt 2 vult u bij User name en Password
aangemaakt en geopend. de gegevens in waarmee STM op de SQL

server kan inloggen. Dit is standaard ingesteld
als user ‘tesrunuser’ met password ‘testrun’.
Tevens vinkt u de optie ‘Allow saving password’
aan.

• Selecteer bij punt 3 de database die u op de
server wilt openen. STM databases beginnen
altijd met STMO. Een andere database kan wel
worden aangegeven maar zal niet functioneren 
met STM. Klik vervolgens op [OK].

• Het scherm verdwijnt. STM opent de aangegeven
database.

U heeft succesvol een database geopend.
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6.1 .3 DATABASE VERWIJDEREN
Met deze optie kunt u een database verwijderen. Let er op dat u de database op dit moment niet in gebruik heeft,
anders kan deze vanzelfsprekend niet worden verwijderd. De database wordt definitief van uw systeem verwijderd!
Gegevens in de database raken voorgoed verloren, het bestand wordt niet in de prullenbak geplaatst. Pas dus goed
op met het gebruik van deze optie. Voor uw veiligheid kunnen alleen stand-alone Access databases worden verwijderd.

1. Voer de volgende handelingen uit om een database te verwijderen.
2. Selecteer in STM Office het menu [Bestand].
3. Selecteer het sub-menu [Database verwijderen].Er verschijnt een scherm waarin u de database kunt aangeven die

u wilt verwijderen.
4. Selecteer de database die u wilt verwijderen en klik vervolgens op [OK].

6.1 .4 DATABASE OPSCHONEN

Met deze optie kunt u in één keer sessies van voor de laatste afnamedatum uit het systeem verwijderen of alle 
inactieve personen, groepen, sessies en PnP-sessies verwijderen. De gegevens worden in beide gevallen na een klik
op de OK toets definitief verwijderd en zijn niet meer terug te halen.

U kunt beter personen die u niet meer wenst te gebruiken deactiveren (actief uit te vinken bij de persoon) en deze
naar archiefbestanden te verplaatsen. Een andere methode is om periodiek een andere database te openen.

6.1 .5 PRINTER SET-UP
Hiermee kunt u de printerinstelling voor het STM-programma wijzigen. Let er op dat deze instellingen uitsluitend voor
STM gelden en bovendien verloren gaan op het moment dat u het programma afsluit. Wilt u de instellingen definitief
aanpassen dan dient u dit in Windows zelf te doen. U kunt dit doen door middel van de control panel-applicatie of de
keuze Instellingen van het startmenu. Raadpleeg hiervoor uw Windows-handleiding, het helpbestand of uw netwerk-
beheerder.
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6.1 .6 ALTERNATIEVE DATABASES OPENEN
De STM-database is opgesplitst in een aantal subdatabases, die u apart kunt openen. Dit zijn de volgende:
• Profielen; deze database is momenteel niet in gebruik en is gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen.
• Testbatterijen; deze database bevat alle batterijdefinities.
• Personen; deze database bevat de personen, groepen en sessies.
• Configuratie; deze database bevat de STM-gebruikers, de nationaliteiten en alle andere gegevens die u kunt instellen

met het menu Overig (met uitzondering van auto-login en de taal). Ook de eigen normen en somscores staan in
deze database.

U kunt de vier databases geheel splitsen, maar u kunt ze alle vier ook in één database laten samenvallen. In 
de standaardsituatie zijn de profielen, testbatterijen en configuratiedatabases samengevoegd tot één database 
(stmconfig.stmoffice.mdb) en is de personendatabase een aparte database (stmcandidate.stmoffice.mdb). Wilt u de
databases naar het netwerk verplaatsen, dan dient u beide databases op een netwerkschijf te openen.

TIP!
Maakt uw organisatie gebruik van meerdere Standalone STM installaties die gebruik maken van
dezelfde netwerkschijf? Dan kunt u een batterijen database maken op deze netwerkschijf en deze,
samen met uw collega’s, gebruiken. U hoeft deze dan niet meer op alle plekken opnieuw in te voeren.
Heeft u geen gedeelde netwerkschijf dan kunt u de systemen zo instellen dat zij een aparte
batterijendatabase gebruiken. Deze kunt u dan eenvoudig naar uw collega’s mailen. Op het moment
dat zij hun oude database met de uwe overschrijven beschikken zij over de meest actuele batterijen
van uw organisatie.

TIP!
U kunt dit uiteraard ook uitvoeren met de configuratie database. Hierin staan de STM gebruikers en
de eigen normen van uw organisatie.

6.1 .7 OVERZICHT GEOPENDE DATABASES
Selecteer deze optie om een overzicht te krijgen van de geopende databases. U ziet dan waar de vier databases 
(profielen, batterijen, configuratie en kandidaten) zijn geopend. Tevens ziet u waar de laatst gebruikte rapporten data-
base staat.
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6.1 .8 KREDIET EN LICENTIES
STM werkt met krediet voor het afnemen van tests en een jaarlijkse softwarelicentie. Wilt u krediet bijbestellen, uw
licentie invoeren of vernieuwen of andere zaken rondom het krediet regelen, dan kunt u in dit menu terecht. Het menu
is onderverdeeld in een aantal submenu’s.

6.1 .8 .1 KREDIET AANVRAGEN
Met deze menukeuze kunt u krediet aanvragen. Selecteert u deze optie, dan kunt u aangeven hoeveel krediet u wenst.
Als u op [OK] klikt, wordt een bestand aangemaakt, dat u kunt aanleveren bij Pearson Customer Service (bij voorkeur
via mail via info-nl@pearson.com).
U kunt in het aanvraagscherm aangeven waar dit in bestand moeten worden geplaatst. Het is belangrijk dat u de
bestandsnaam niet wijzigt!
U kunt ook het bestand op diskette plaatsen en per post aan ons opsturen. Denk er wel om dat ze om beschadiging
te voorkomen goed moeten worden verpakt.

6.1 .8 .2 KREDIET EN LICENTIEBESTAND INLEZEN
Ontvangt u een krediet en licentiebestand van Pearson dan kunt u het via deze optie inlezen. Na het kiezen van deze optie
kunt u het bestand selecteren dat u op diskette heeft ontvangen of dat u via de e-mail met bijlage heeft opgeslagen.
Het bestand kan op de volgende manier geïmporteerd worden:

Start de STM-Office op, ga naar "bestand", dan naar "Krediet en Licenties", en dan "Krediet & Licentiebestand inlezen".

Ga nu naar de locatie gaan waar het bestand staat, selecteer het bestand en klik op Open.

In dit voorbeeld wordt een bestand vanaf het bureaublad ingelezen. Het bestand is geselecteerd door hier éénmaal
met de muis op te klikken. Daarna kunt op op de knop ‘Open’ klikken rechtsonder in beeld.
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De volgende mededeling verschijnt.

Het inlezen van een krediet bestand duurt enkele minuten.

LET OP!
Het kan voorkomen dat een kredietbestand beschadigd raakt tijdens aanmaken, verzenden of inlezen.
Neem dan direct contact op met de Customer Service (info-nl@pearson.com). Zij sturen u dan zo 
spoedig mogelijk een verbeterd bestand.

6.1 .8 .3 TELLERSTANDEN AANMAKEN
Als u krediet aanvraagt, staat in het door u aangeleverde bestand ook extra informatie die Pearson nodig heeft, nl. de
afgenomen tests van de afgelopen periode. Omdat Pearson royalties moet afdragen over de door u afgenomen tests,
is het van belang dat deze informatie regelmatig bij ons terecht komt. Als u langere tijd geen krediet heeft aangevraagd,
kan het daarom voorkomen dat Customer Service u benaderd met het verzoek om de ‘tellerstanden op te sturen’.
In zo’n geval kunt u m.b.v. deze menuoptie de gevraagde gegevens produceren.

6.1 .8 .4 KREDIET EN LICENTIEDATABASE VERPLAATSEN
In sommige gevallen is het handig om het krediet en licentiebestand op een netwerkschijf te plaatsen. Kiest u deze optie,
dan dient u het pad en de bestandsnaam met de hand in te geven (bijvoorbeeld s:\STM krediet\STMAdmin.stmadmin.mdb).
Indien de database op deze locatie al bestaat worden de databases samengevoegd. Wees voorzichtig met het gebruik van
deze optie! Doe dit alleen in overleg met de helpdesk.

6.1 .8 .5 COMPUTER ID WEERGEVEN
Met deze optie kunt u het computer ID van uw computer opvragen. De licentie die u op dit moment gebruikt kan bij een
ander computer ID horen, bijvoorbeeld in het geval van een netwerkversie. Dit wordt hier ook weergegeven. Indien u
het computer ID aan de helpdesk door moet geven, geef dan beide nummers door, ook al zijn ze niet verschillend.

6.1 .9 AFSLUITEN
Hiermee sluit u de applicatie af.
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6.2 BEWERKEN
Het menu Bewerken biedt u een aantal uiteenlopende faciliteiten, die in andere programma’s ook onder dit menu worden
aangeboden. Zoals bij de meeste windows programma’s zijn deze menu keuzes bereikbaar met een zogenaamde 
sneltoets. Een voorbeeld is de optie activeer/deactiveer. Achter deze optie ziet u de tekst CTRL-A staan. Dit betekent
dat als u een persoon heeft geselecteerd in de personen lijst en u drukt op de CONTROL of CTRL toets en tegelijkertijd
op de A, dat deze persoon wordt geactiveerd of gedeactiveerd.

De onderstaande keuzes zijn aanwezig.
• Opslaan en annuleren; bent u bezig met wijzigingen in een persoon, groep of sessies, dan kunt u deze met

opslaan definitief maken; met annuleren kunt u ze ongedaan maken.
• Nieuw, bewerken, verwijderen; dit zijn de equivalenten van de knoppen ‘Nieuw’, ‘Bewerken’ en ‘Verwijderen’ op de

knoppenbalk van de applicatie.
• Activeer/deactiveer; dit is het equivalent van het aan- of uitvinken van de actiefinstelling bij een persoon, groep of

sessie.
• Zoeken/zoek volgende; zoek naar een tekst in de huidige lijst en zoek naar een volgende plaats waar deze tekst

voorkomt.

93 |   STM handleiding



6.3 ONDERHOUD
Met het menu Onderhoud kunt u de basisgegevens wijzigen waarop de applicatie is gestoeld. Dit menu wordt in de
volgende alinea’s behandeld.

6.3.1 SOMSCORES
Somscores zijn afgeleide schalen die u kunt laten berekenen door het systeem. Dit kan handig zijn indien u uw eigen
afgeleide score wilt berekenen over één of meer tests, omdat dit bijvoorbeeld goed aansluit op de door u gebruikte
methode. Selecteert u somscores dan ziet u het volgende scherm:

6.3.1 .1 AANMAKEN EN VERWIJDEREN
Met een druk op de knop ‘Nieuw’ linksonder in het scherm kunt u een nieuwe somscore aanmaken. U kunt deze 
weer verwijderen door in de lijst met somscores aan de linkerkant de bewuste schaal te selecteren en op de knop 
‘Verwijderen’ te klikken. Maakt u een nieuwe som score aan voeg dan eerst tests toe waarop u deze som score wilt
baseren.
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6.3.1 .2 TOEVOEGEN VAN TESTS AAN EEN SOMSCORE
Zoals eerder vermeld is een somscore gebaseerd op één of meer tests. Klikt u op de tab ‘Tests bij deze somscore’, dan
ziet u het volgende scherm:

In dit voorbeeld is al een aantal tests aan deze somscore toegevoegd. U kunt tests toevoegen en verwijderen op
dezelfde wijze als bij een testsessie. Indien u de somscore-expressie wilt instellen of wilt werken met de scripts van
de somscores, dan kunt u na het toevoegen van de door u gewenste tests terugschakelen naar de andere tab (‘Alge-
mene instellingen’).

6.3.1 .3 DE TAB ‘ALGEMENE INSTELLINGEN’
De tab met algemene instellingen wordt altijd getoond als u een nieuwe somscore aanmaakt. Hier dient u de naam
van de somscore in te vullen. Bent u geïnteresseerd in de in het systeem opgenomen somscores? Vink dan het veld
‘Toon systeem superschalen’ aan. U kunt de gegevens van de systeem somscores niet wijzigen. Het copyrightveld
bevat gegevens over de rechthebbende partij van deze somscore. Maakt u uw eigen somscores, dan is dit uiteraard
uw eigen bedrijf. Hetzelfde geldt voor het veld ‘Auteursinfo’, waarin u uw eigen naam kunt invullen. In het veld
‘Opmerkingen’ kunt u kwijt wat u maar wilt. Het veld ‘Expressie’ laat de expressie zien op basis waarvan de somscore
wordt uitgerekend.
U kunt de expressie bewerken door met uw muis op het veld ‘Expressie’ te klikken. Hoe u deze expressie samenstelt
wordt behandeld na het toevoegen van tests (verderop in deze paragraaf ). Dit is namelijk een voorwaarde voor het
maken van een somscore. De velden ‘Auteur’, ‘Versie’, ‘Min waarde’, ‘Max waarden’ en ‘Land’ kunnen worden ingevuld
conform het voorbeeld. Het is natuurlijk beter om voor ‘Auteur’ uw eigen initialen (maximaal drie karakters) te gebruiken.
Let wel op: deze velden zijn net als de naam van de somscore verplicht. Door het aanvinken van ‘Vrijgeven’ kunt u de
somscore binnen STM gaan gebruiken. Het aanvinken van ‘Privé-schaal’ heeft uitsluitend puur informatieve doeleinden,
net als ‘Bevroren’.

Met het eerste geeft u aan dat deze somscores uitsluitend bestemd zijn voor gebruik binnen uw bedrijf, met het twee-
de geeft u aan dat er niets meer aan de definitie mag worden veranderd. De knoppen ‘Autoselect’, ‘Voor berekening’
en ‘Na berekening’ zijn bestemd voor het ten volle benutten van de zeer geavanceerde mogelijkheden van STM.
Gebruik deze knoppen alleen als u vertrouwd bent met STM!

Met de knop ‘Autoselect’ kunt u een expressie maken die, indien de expressie evalueert naar waar, aangeeft dat deze
somscore op dat moment in de sessie van toepassing is (SmartSelect-systeem). Pas op dat moment wordt de som-
score aan de gebruiker aangeboden om te kunnen selecteren in de sessie (op de tweede voorwaarde dat de tests
waarop de somscores zijn gebaseerd al in de sessie aanwezig zijn).

95 |   STM handleiding



De knoppen ‘Voor berekening’ en ‘Na berekening’ stellen u in staat om programma’s te schrijven die voor en na het
berekenen van de somscores worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld de waarde van de somscore bepalen met behulp
van de expressie (zie boven) en vervolgens een leeftijdscorrectie doorvoeren voor heel jonge kinderen of ouderen. 

Klik in deze tab op het witte expressievlak en het volgende scherm verschijnt:

In dit voorbeeld is al een expressie aanwezig die de ruwe scores op de M-schaal van de GLTS94-test, de L-schaal van
de SIW-test en de FPLUS-schaal van de PMT bij elkaar optelt. De beschikbare lijst met variabelen die u kunt gebruiken
kunt u vinden onder de kop ‘Available variables’ door op de plus naast de tekst ‘Default variables’ te klikken. U kunt
gebruikmaken van geavanceerde functies onder de kop ‘Available functions’. Is uw expressie gereed, dan kunt u deze
testen met een druk op de knop ‘Test expression’. De expressie wordt dan tevens zo opgemaakt dat deze optimaal
(lees: zo snel mogelijk) door het systeem kan worden herkend. Bent u klaar met het opstellen van uw expressie, druk
dan op de OK-knop en de expressie is opgeslagen.

Beschikbare variabelen zijn bijvoorbeeld de ruwe score op de schaal van een test, de norm score op de schaal van een
test of de percentiel score op de schaal van een test (deze laatste, is afhankelijk van de gekozen test en dus niet altijd
beschikbaar). Bekijk het onderstaande voorbeeld.
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In dit scherm is de ALBERT-J test gebruikt voor de som score. De ruwe score van de AD schaal van de test kan worden
gebruikt door op ALBERT-J.AD.RAW te dubbel klikken. U kunt deze naam ook overnemen door in het expression vlak
te typen. STM beschikt over een geavanceerde set ingebouwde functies. U kunt deze vinden onder de kop available
functions. Klik op één van de functies en zet uw muisaanwijzer op de geselecteerde functie en een omschrijving van
de functie verschijnt. De ingebouwde funties komen overeen met deze in populaire windows pakketten als Microsoft
Excel. Norm scores eindigen op .NS en percentiel scores op .PERC.
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6.3.2 TESTBATTERI JEN
Met een testbatterij kunt u een selectie van tests met gekoppelde normen, somscores en rapporten klaarzetten, zodat
deze op een later moment in één keer aan een testsessie kunnen worden toegevoegd. Selecteert u deze optie dan
verschijnt het volgende scherm:

6.3.2.1 EEN TESTBATTERI J  TOEVOEGEN OF VERWIJDEREN
U kunt een testbatterij toevoegen door op de knop ‘nieuw’ te klikken. U kunt onderin het scherm bij het veld ‘Batterij’
een omschrijving geven van de batterij. Vinkt u ‘Actief’ aan dan kan de batterij in STM worden gebruikt. In de rechter
bovenhoek van het scherm kunt u tests toevoegen aan de batterij. Dit werkt hetzelfde als bij testsessies. Ook kunt u
het afnametype instellen, en eventueel de status en de norm die bij de test dient te worden geselecteerd. U vindt de
vertrouwde schermopbouw ook terug bij de tabbladen ‘Somscores’ en ‘Rapporten’. U kunt een testbatterij weer 
verwijderen door deze in de lijst met testbatterijen aan de linkerkant van het scherm te selecteren en op de knop 
‘verwijderen’ te klikken.

6.3.2.2 EEN ADAPTIEVE TESTBATTERI J  MAKEN
De knoppen ‘Pre script’ en ‘Post script’ tussen de lijsten met beschikbare tests en geselecteerde tests in, en de 
knoppen ‘Battery pre script’ en ‘Battery post script’ stellen u in staat om een adaptieve testbatterij te maken. De
scripts worden op de volgende momenten uitgevoerd:
• Pre script (testniveau); voor het uitvoeren van de test in de sessie;
• Post script (testniveau); na het uitvoeren van de test in de sessie;
• Battery pre script; voor het uitvoeren van de sessie;
• Battery post script; na het uitvoeren van de sessie.

Stel, u wilt afhankelijk van de behaalde score op de SPW eventueel nog de EPPS starten. In dat geval maakt u een
post battery-script waarin een conditie is opgenomen waaronder deze EPPS aan de sessie moet worden toegevoegd.
Klikt u op de knop ‘Battery post script’ dan ziet u het volgende scherm (hier zijn al een aantal standaard waardes 
ingevuld):
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In dit scherm is de conditie reeds ingevuld. U kunt dit doen door op het witte vlak onder de tekst ‘Expression’ te klikken.
Bereikt de totale ruwe score van de SPW de drempel van 200, dan wordt de actie (die bij de tab ‘Perform action’ staat)
uitgevoerd.

Klik op de tab ‘Perform action’ om te zien hoe de actie is gedefinieerd.

In dit voorbeeld ziet u de actie ‘Add a test to a session’ met ingevulde action options. Hiermee wordt de EPPS 
toegevoegd. De waardes evenals de norm omschrijving die u hier moet invullen kunt u verkrijgen door bijvoorbeeld
de EPPS even aan de testbatterij toe te voegen.
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6.3.2.3 RAPPORTEN AUTOMATISCH LATEN AFDRUKKEN NA AFNAME IN DE TESTRUN
Definieert u rapporten in uw batterij dan kunt u deze automatisch laten afdrukken door de testrun nadat uw kandidaat
de testen heeft gemaakt. Op het moment dat de rapporten worden afgedrukt worden deze ook afgerekend. Om dit te
doen dient u een post script aan te maken.

Klik hiervoor op de knop ‘Battery post script’ rechts onder in het scherm. Het script definitie scherm verschijnt. Klik op
de tab ‘Perform action’ en selecteer de actie ‘Print reports’ conform onderstaand voorbeeld.

Uw batterij print nu aan het einde van de sessie automatisch de rapporten uit.
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LET OP!
Het systeem waarop de rapporten worden afgedrukt moet voorzien zijn van Microsoft Word en
voldoende krediet voor STM. Daarnaast moet de printer goed zijn ingesteld aangezien de testrun u
deze mogelijkheid niet biedt.
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6.3.3 SESSIES SAMENVOEGEN
In voorkomende gevallen kan het zinvol zijn om sessies van dezelfde persoon samen te voegen. Stel bijvoorbeeld dat
deze persoon de ene dag drie en de andere dag vijf tests heeft uitgevoerd, terwijl u ze graag als één sessie
beschouwt. Selecteer dan deze optie. U ziet het volgende scherm:

In dit voorbeeld zijn twee testsessies gemaakt. Om nu sessie 1 en sessie 2 samen te voegen, klikt u in ‘Bron 1’ op de
test die u wilt samenvoegen met de door u geselecteerde test uit ‘Bron 2’.

Wanneer u de test na samenvoegen wilt verwijderen, dan vinkt u het vakje aan onder de respectievelijke bron van de
test om de test definitief te verwijderen.

U kunt de basis voor de samengevoegde sessie aangeven door deze aan te vinken in ‘Basis voor nieuwe sessie’.
De naam van de sessie waarin de samengevoegde resultaten worden geplaatst kunt u vinden onder de ‘Basis voor de
nieuwe sessie’, voorafgegaan door de beschrijving ‘Naam nieuwe sessie:’.
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6.3.4 EIGEN NORMEN
Het is mogelijk om binnen STM eigen normen toe te voegen. Hiervoor klikt u op ‘Onderhoud -> Eigen normen’.
In het volgende scherm ziet u een aantal mogelijkheden om eigen normen te definiëren.

6.3.4.1 AANMAKEN/VERWIJDEREN
Klik op de knop ‘Nieuw’. U kunt nu beginnen met het invoeren van de gegevens bij een nieuwe norm. Om een norm
te verwijderen selecteert u deze in de lijst in de linkerkant van het scherm en klikt u op de knop ‘Verwijderen’.

6.3.4.2 AANMAKEN VAN EEN NIEUWE NORM
Geef de norm een nieuwe naam en vul deze in bij ‘Beschrijving’. Indien u een norm wilt maken op basis van een test
klik dan op het rondje links naast Test. Om vervolgens de test te selecteren klikt u op het pijltje naar beneden, in het
bovenstaande voorbeeldscherm naast de tekst ‘ABIV `92’. Een somscore selecteert u door het rondje naast super
schaal aan te klikken en uit deze lijst een selectie te maken.

Geef aan of het een vergelijkbare norm4 betreft.

Selecteer de metriek voor deze norm.

Vervolgens kunt u de Auto normselectexpressie bewerken. In onderstaand voorbeeld is er een expressie gemaakt om een
bepaalde leeftijdsgrens aan te geven. De norm wordt dan alleen in de sessie definitie getoond als (in dit voorbeeld)
de persoon jonger is dan 40 jaar. Dit is handig indien u veel normen gebruikt, maar uw collega’s niet wilt belasten met
een keuze uit deze grote hoeveelheid normen.

4 Een vergelijkbare norm is een norm waarbij u expliciet percentiel waardes bij de scores wilt opgeven. U hoeft dit alleen bij een

tekstuele norm te doen. Baseert u uw norm op een stanine, deciel, vigintiel of percentiel dan hoeft u dit vakje niet aan te vinken

maar berekent STM zelf de percentiel scores.
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Wanneer u op het tabblad ‘Normgegevens’ klikt kunt u de normwaardes invullen. U kunt nieuwe grenswaarden 
aangeven met een druk op de knop ‘Nieuwe grenswaarde’. Een grenswaarde kunt u verwijderen door op de knop 
‘Verwijder grenswaarde’ te klikken.

In bovenstaand voorbeeld zijn 3 grenswaardes ingevoerd. Voor elke grenswaarde is vervolgens een deciele normwaarde
en een percentiel waarde ingevuld. U dient elk vakje in deze matrix in te vullen. De schaalnamen van de testen zijn in
de linkerkant van de matrix opgenomen. Uitsluitend als u een vergelijkbare norm aan het maken bent ziet u ook de
‘[xx] Percentiel waarde’ regels.
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6.3.5 DATABASES CONTROLEREN EN COMPRIMEREN
Deze functie is alleen van toepassing indien u gebruik maakt van Access databases!

Deze functie biedt u de mogelijkheid om uw databases in een optimale conditie te brengen zodat uw systeem snel &
betrouwbaar functioneert. Op het moment dat u een kandidaat of kandidaten uit het systeem verwijderd, laat dit een
of meer lege regels achter in de database. Hoewel ze leeg zijn blijven deze regels toch ruimte innemen.

De functie ‘Controleren en comprimeren van de database’ controleert de waarden van de database en haalt de lege
regels weg. Het is een veilige functie, die alleen die regels weghaalt waar geen gegevens meer in staan.

Nadat de database is gecontroleerd en gecomprimeerd zal het systeem vragen om de databases in het archief te con-
troleren en te comprimeren. Wanneer u op ‘OK’ klikt zal het systeem ook deze databases nalopen en comprimeren.
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6.4 HULPMIDDELEN
6.4.1 EXPORTEREN VAN ITEM RESPONSES OF SCHAAL SCORES

Wanneer u zaken als scores en itemresponses op een andere manier wilt verwerken dan binnen STM, heeft u de 
mogelijkheid om deze te exporteren in een CSV-bestand (een comma separated file). Dit bestand is vervolgens in 
Word of Excel te openen, waarna het verder kan worden verwerkt.

6.4.2 SERIEVERWERKING VAN SESSIES
U heeft binnen STM ook de mogelijkheid om meer sessies van verschillende personen tegelijk te verwerken. U klikt
hiervoor in de menuoptie ‘Hulpmiddelen’ op ‘Serie verwerken van sessies’.

Selecteer de sessies die u wilt verwerken. U kunt meerdere sessies selecteren door de CTRL toets ingedrukt te 
houden, of door op de knop [Alles selecteren] te klikken. Klik vervolgens op de knop ‘sessies verwerken+printen’ om
de sessies te verwerken en eventuele in de sessie opgenomen rapporten af te drukken. De sessies worden vervolgens
gedeactiveerd.

Wilt u ook de testuitslagen printen, vink dan ‘Basis rapport ook printen’ zoals hier op het voorbeeld.

LET OP!
Wanneer u een groot aantal sessies op deze manier wilt verwerken wordt het systeem trager. Tijdens
het serie verwerken van sessies kunt u niet met uw computer werken.
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6.4.3 STARTEN VAN DE TESTRUN
Kies voor deze optie om de testrun te starten. De TestRun wordt gestart met het login scherm (tenzij u alternatieve 
pre screens heeft ingesteld).

6.4.4 OVERZICHTEN
Het is binnen STM mogelijk om een aantal overzichten te bekijken en verwerken.

6.4.4.1 OVERZICHT HUIDIG KREDIETNIVEAU, LICENTIEDATUM EN KREDIETVERBRUIK
Hiermee kunt u een overzicht krijgen van het krediet dat nog op de Office-computer aanwezig is. Tevens kunt u 
bekijken wat het kredietverbruik is geweest. Selecteert u deze optie dan volgt de volgende vraag.

Selecteer hier Ja of Yes om een volledig overzicht te krijgen wanneer wie krediet heeft gebruikt en waarvoor (de laatste
10000 aanvragen worden bijgehouden). Selecteer Nee of No om alleen een overzicht te krijgen van het resterende 
krediet en de licentie afloop datum. Gebruikt uw systeem een dongle verzekert u zich er dan van dat deze in het 
systeem is geplaatst, anders kan het huidige krediet niveau niet worden bepaald en verschijnt de tekst [error].
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6.4.4.2 OVERZICHT KREDIET AANVRAGEN
Het overzicht ‘Kredietaanvragen’ geeft het volgende scherm: 

Hierin kunt u zien op welke datum u een kredietaanvraag heeft gedaan en voor welke applicatie een licentieverlening
is aangevraagd. Tevens wordt hier het aantal tikken vermeld en gegevens van de gebruiker en computer waarop de
aanvraag is gedaan.

6.4.4.3 OVERZICHT GEAUTORISEERDE TESTS EN FUNCTIONALITEITEN
De functie ‘Geautoriseerde tests en functionaliteiten’ geeft een opgave van de tests die u op basis van uw kwalificatie-
niveau kunt afnemen. Hierin kunt u zien wat per test de ondergrens is en wat de kosten zijn. Deze worden weergegeven
in tikken. 
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6.4.4.4 OVERZICHT EIGEN NORMEN

Wanneer u hier een test (met een door u gegeven eigen norm) selecteert, verschijnt het volgende tekstbestand. Hierin
staat de omschrijving van de test en de door u aangemaakte norm.
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6.4.4.5 OVERZICHT VAN OPENSTAANDE SESSIES MET KANDIDATEN EN LOGIN ID’S
Hierin ziet u welke kandidaten op welk moment nog bezig zijn met een test of voor welke kandidaten er nog tests
openstaan die nog moeten worden verwerkt. Ook staat aangegeven wie deze kandidaten heeft aangemaakt en wie de
test voor deze kandidaat heeft klaargezet.

De naam en login kunnen indien nodig worden gebruikt wanneer de kandidaat zijn/haar login is vergeten. De eind-
datum waarop de sessie uiterlijk kan worden afgenomen wordt vermeld, alsmede de naam van de sessie.

6.4.4.6 OVERZICHT VERSTREKTE LICENTIES
Deze optie geeft een overzicht van de op dit moment in gebruik zijnde licenties.

U ziet in dit overzicht wanneer de licentie is uitgegeven, aan wie (middels het user id, in dit geval lspsbrl), en voor
welke applicatie. Heeft u bijvoorbeeld een STM netwerk licentie met een extra office, maar kunt u deze niet gebruiken,
dan kunt u met behulp dan dit overzicht bepalen wie op dit moment de 2 office licenties in gebruik heeft.

TIP!
Heeft het systeem ten onrechte een licentie in gebruik? Start dan uw systeem opnieuw op.
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6.4.4.7 OVERZICHT SYSTEEMPARAMETERS
Dit is een tekstbestand met alle informatie over de systeeminstellingen die in STM is verwerkt. Hier staan onder andere
de locaties van bijvoorbeeld het bedrijfs-/instellingslogo, plaatsen van bestanden, enzovoort. Dit is voornamelijk ter
informatie.
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6.5 OVERIG
Deze menuoptie toont een aantal functionaliteiten voor het beheer van het programma STM. U kunt hierin onder andere
wachtwoorden van gebruikers wijzigen, maar ook uw lijst met opleidingen aanvullen of bewerken.

6.5.1 GEBRUIKERSBEHEER

Hier heeft u de mogelijkheid om per gebruiker een aantal instellingen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de loginnaam 
en het wachtwoord. Standaard zijn de volgende gebruikers ingevoerd: stmbasic, stmedu, stmprof, stmscore. U kunt
hiervan alleen het wachtwoord wijzigen. Deze gebruikers kunnen niet uit het systeem worden verwijderd.

U kunt een nieuwe gebruiker aanmaken door op de ‘Nieuw’ knop links onderin het scherm te klikken.
U kunt een gebruiker verwijderen (met uitzondering van de standaard gebruikers) door deze in de lijst links te 
selecteren en vervolgens op de ‘Verwijderen’ knop te klikken. De volgende velden kunt u gebruiken.
Login naam; de login naam van de gebruiker, bijvoorbeeld ‘STMPROF’ of ‘JANSSEN’.
Oud wachtwoord; Indien u het wachtwoord wilt wijzigen van deze gebruiker dient u hier het oude wachtwoord in 
te vullen. Maakt u een nieuwe gebruiker aan dan kunt u dit vanzelfsprekend niet invullen.
Nieuw wachtwoord; Hier dient u het nieuwe wachtwoord in te vullen.
Nieuw wachtwoord (2de keer); Hier dient u om type fouten en daarmee onbruikbare login namen te voorkomen, 
nogmaals het nieuwe wachtwoord in te voeren.
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Voorkeurstaal van de gebruiker; Hier dient u de voorkeurstaal van de gebruiker in te voeren. STM gebruikt deze 
instelling momenteel nog niet.
Gebruikersprofiel; Met het gebruikersprofiel bepaalt u tot welke menukeuzes en tot welke iconen deze gebruiker 
toegang heeft. Zie hiervoor de paragraaf ‘Gebruikersprofielen’.
Beschrijving; Een toelichting op de login naam, bijvoorbeeld ‘Aangevraagd om STM te kunnen raadplegen’.
Email; het e-mail adres van de persoon horend bij dit account.

TIP!
Wilt u uw standaard gebruikers niet de mogelijkheid geven om gebruikers aan te maken maar wel om
hun wachtwoord te wijzigen? Scherm dan deze menu optie af en geef ze toegang tot de optie ‘wijzig
wachtwoord’.

TIP!
Is een gebruiker zijn wachtwoord vergeten? Verwijder deze dan uit het systeem en maak de login
opnieuw aan.
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6.5.2 WIJZIG WACHTWOORD HUIDIGE GEBRUIKER

Hier kunt u per gebruiker het wachtwoord wijzigen. Log in met de loginnaam en het wachtwoord, ga vervolgens naar
Overige, wijzig wachtwoord huidige gebruiker en wijzig het wachtwoord door het invoeren van het oude wachtwoord
en vervolgens het nieuwe wachtwoord. Sluit het scherm en Office af en log in met het nieuwe wachtwoord.

TIP!
Het wachtwoord van stmprof kan worden gewijzigd, maar houdt u er rekening mee dat wanneer u dit
doet en u het wachtwoord kwijtraakt, u niet meer met deze gebruiker kunt inloggen. Stmprof is de
login voor de beheerder van STM. Wanneer u onverhoopt het wachtwoord bent kwijtgeraakt, kunt u
contact opnemen met de helpdesk: via support-nl@pearson.com. U krijgt dan een dagwachtwoord,
waarmee u kunt inloggen om in de systeeminstellingen de instellingen voor het wachtwoord te
wijzigen, zodat u STM weer normaal kunt gebruiken.
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6.5.3 GEBRUIKERSPROFIELEN

Hier kunt u profielen beschrijven die behoren bij de gebruikers van STM. Bijvoorbeeld stmedu als STM-versie voor
gebruik in educatieve instellingen.

U kunt een nieuw gebruikersprofiel aanmaken door links onderin het scherm op de knop ‘Nieuw’ te klikken. Om een
profiel weer te verwijderen selecteert u deze in de linkerlijst en klikt vervolgens op de knop ‘Verwijderen’. De profielen
zoals vereist door het systeem kunt u niet verwijderen.

De volgende velden en knoppen zijn beschikbaar.
Profiel code; de code voor dit profiel.
Beschijving; de beschrijving voor dit profiel, bijvoorbeeld ‘Profiel voor test assistenten’.
Menu toegang, knop bewerken; Hiermee kunt u de toegang tot elke individuele menu keuze aan- of uitzetten. Klik op
de knop bewerken en u ziet het volgende scherm (niet voor systeemprofielen).

Standaard staat de toegang tot alle menu’s aan. Klikt u deze uit dan krijgt u de mogelijkheid om de overige hoofd-
menu’s aan- of uit te zetten. Het systeem kent de opbouw van de menu’s en past zich automatisch aan aan de hierin
geldende hiërarchie. Onderaan de lijst staat de speciale optie ‘Toegang tot extra menu’s’. Hiermee kunt u de context
afhankelijke ‘extra’ menu’s uitzetten.
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Toegang overige functionaliteiten; Klik op de knop bewerken en u ziet het onderstaande scherm.

Hiermee kunt u bepalen welke iconen een gebruiker aan de linkerkant van het hoofdscherm in de office kan zien. De
2 speciale opties ‘Toegang beperken tot nieuw aangemaakte sessies’ en ‘Toegang beperken tot nieuw aangemaakte
PnP test sessies’ schermen het bekijken en rapporteren over de testresultaten van gemaakte of bezig zijnde tests af
van de ogen van bijvoorbeeld de junior test assistant. Zo blijven deze privacy gevoelige gegevens in veilige handen.

6.5.4 AUTO-LOGIN ACTIEF
Wanneer u deze mogelijkheid aanvinkt, kunt u het programma te allen tijde opstarten, zonder steeds te hoeven inloggen.
Het systeem heeft het wachtwoord dan al voor u onthouden. Dit is makkelijk wanneer er bijvoorbeeld maar één persoon
van STM gebruikmaakt of u reeds in een netwerk inlogt5.

6.5.5 TAALINTERFACE
Hier kunt u aangeven welke taal STM hanteert. Op dit ogenblik is STM uitsluitend nog in het Nederlands te verkrijgen.

5 Systeembeheerder let op! Deze instelling wordt in het register opgeslagen in de HKEY_CURRENT_USER. Stel roaming profiles in

om deze optie ook in een STM netwerk situatie goed te laten werken.
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6.5.6 AUTOSESSIE SELECT INSTELLINGEN

Hierin kunt u per sessiedoel aangeven welke tests er kunnen worden afgenomen. De tests die zijn aangevinkt zijn de
tests die kunnen worden afgenomen indien dit sessiedoel bij een sessie wordt aangegeven. Ook kunt u de toegang
tot de normen beperken, om bijvoorbeeld normen die u niet of nauwelijks gebruikt te deactiveren.

De Nieuw en Verwijderen knoppen werken conform het scherm ‘Gebruikers profielen’.

TIP!
U kunt ook de lijst met sessiedoelen aanpassen in de systeeminstellingen.

LET OP!
Wanneer u veel tests wilt laden, zal dit mogelijk erg lang duren omdat er veel systeemcapaciteit 
wordt gebruikt.
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6.5.7 OPLEIDINGEN
In dit scherm kunt u opleidingen toevoegen en bewerken. De actieve opleidingsset kunt u selecteren in de systeem-
instellingen.
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6.5.8 SYSTEEMINSTELLINGEN

SYSTEEMINSTELLINGEN - OFFICE
Deze optie bestaat uit een zestal tabbladen met systeeminstellingen. Een overzicht van de verschillende opties binnen
de tabbladen wordt beschreven. 

PERSOON AANMAKEN – BRON VOOR LOGIN VELD
In de standaard situatie wordt het login veld bij een persoon bepaald op basis van de achternaam. Komt de achter-
naam al voor dan maakt STM deze uniek door een volgnummer toe te voegen. Naast deze methodiek om de login
code aan te maken kunt u ook kiezen uit:
• ID: STM gebruikt het interne registratie nummer van deze persoon als login id
• Geboortedatum: De geboortedatum wordt gebruikt om de login code te bepalen
• Bepaald door gebruiker: U bepaalt zelf hoe u deze code toewijst. Voer zelf een unieke inlog code in.

PERSOON AANMAKEN – BRON VOOR ID
De identificatie van deze persoon kan ook op deze wijze worden gevuld. Hiervoor heeft u dezelfde opties als bij het
login veld.

TIP!
De meest eenvoudige instelling is te kiezen voor SysteemID als bron voor zowel login als id.

PERSOON AANMAKEN – DEFAULT GESLACHT
Werkt u in een penitentiaire inrichting waar u bijvoorbeeld uitsluitend vrouwen test dan is het vervelend om bij het
invoeren van een nieuwe persoon altijd het geslacht te moeten veranderen. Met deze instelling stelt u de standaard-
instelling voor het geslacht in.
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PERSOON AANMAKEN – DEFAULT NATIONALITEIT
Hiermee kunt u de default nationaliteit van een nieuw persoon opgeven.

PERSOON AANMAKEN – ACTIEVE VERZAMELING OPLEIDINGEN
Hiermee bepaalt u wat de actieve opleidingsset is die in het systeem wordt gebruikt. Standaard is maar één set 
aanwezig en/of geselecteerd.

PERSOON AANMAKEN – DEFAULT OPLEIDING AFGEROND
STM gaat er standaard vanuit dat een persoon de opgegeven opleiding ook heeft afgemaakt. Is dit in uw praktijk-
situatie meestal niet het geval, vink deze optie dan uit.

PERSOON AANMAKEN – EXTRA OPLEIDINGSINFORMATIE
Door deze optie aan te zetten kunt u extra informatie over de opleiding van de kandidaat kwijt. Bij het invullen van
een persoon verschijnen de extra velden klas, en de keuze theoretisch/praktisch.

PERSOON AANMAKEN – TOON TEST EN SOM SCORES
Vink deze optie uit indien u STM uitsluitend wilt laten gebruiken met test batterijen. Dit heeft het voordeel dat ook
onervaren gebruikers makkelijker met het systeem overweg kunnen en geen fouten kunnen maken bij het selecteren
van testen, normen, som scores en rapporten..

ONDERSTE PANEL UITZETTEN
STM heeft ruwweg dezelfde interface als Microsoft Outlook meegekregen zodat u de verschillende onderdelen van het
programma makkelijk herkent en hier snel mee leert omgaan. Microsoft Outlook heeft de mogelijkheid om de ‘preview’
optie uit te schakelen. STM kent dit concept ook.Vink deze optie aan en u ziet uitsluitend nog de basis lijsten met 
personen, groepen en (PnP) sessies. U dient vervolgens op bijvoorbeeld een persoon te dubbelklikken om de gegevens
van deze persoon te kunnen bekijken en wijzigen.

SESSIE AANMAKEN – DEFAULT INTERNET AFNAME
Deze optie heeft geen werking.

SESSIE AANMAKEN – DEFAULT SESSIE PERIODE
De periode waarin een test sessie kan worden afgenomen is standaard ingesteld op één jaar (365 dagen). Door deze
instelling te wijzigen kunt u deze periode verkorten of verlengen.

LET OP!
Een sessie kan niet na de einddatum worden afgenomen. 
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SESSIE DOELEN
De lijst van sessie doelen zoals gebruikt bij sessies en bij de auto-sessie select instellingen kan worden aangepast.
Geef hier de nieuwe lijst met sessie doelen in. Meerdere doelen scheidt u met een komma, bijvoorbeeld 

anders,klinisch,loopbaanbegeleiding,onderwijs,onderzoek,potentieelbeoordeling,selectie

SESSIE – AUTOMATISCH VERVERSEN
De lijst met (PnP) sessies wordt standaard eens in de 30 secondes ververst. Hierdoor kunt u de voortgang van de 
sessies in de gaten houden. Wilt u deze periode verkorten of verlengen, verander deze instelling dan. U kunt het 
verversen ook uitzetten door hier het getal 0 in te voeren. De lijst met sessies kan dan worden ververst door een 
sessie in de lijst aan te klikken en op de F5 toets te drukken.

LET OP!
Heeft u voorheen het verversen van de sessielijst uitgezet door een 0 in te voeren en wilt u nu
bijvoorbeeld de lijst eens in de 30 seconden laten verversen, dan dient u STM Office te herstarten 
om de wijziging door te voeren.

DATABASE NR
Het nummer van uw database zoals toegewezen door STM. Zeer incidenteel kan het voorkomen dat de helpdesk u
vraagt dit nummer op te lezen. U kunt dit nummer niet wijzigen.

SYSTEEMINSTELLINGEN – BEDRI JFSINFORMATIE

‘Bedrijfsinformatie’: hier kunt u de naam en het logo van uw instelling of bedrijf weergeven, zodat deze bij het starten
van de Testrun in het opstartscherm verschijnen, in plaats van het Pearson-logo. Dit logo dient te worden uitgevoerd
als Macromedia Flash movie (versie 5).
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SYSTEEMINSTELLINGEN – BESTANDSLOKATIES

‘Bestandslocaties’: hier kunt u aangeven op welke plek uw archiefbestanden moeten worden opgeslagen en of er 
al dan niet van submappen moet worden gebruikgemaakt. Voor het archiveren in sub-mappen kunt u kiezen uit de
volgende opties.
• Geen submappen
• 1 of meerdere letters (maximaal 5) van de achternaam
• Jaar en eventueel maand en dag van de geboortedatum
• Één van de zes gebruikersvelden zoals aangegeven bij een persoon

SYSTEEMINSTELLINGEN – KREDIET/LICENTIE

‘Krediet/Licentie’: hierin kunt u aangeven wat de waarschuwingsgrens in dagen is en welke hoogte het nog aanwezige
krediet moet hebben voordat u de melding krijgt dat u een nieuwe kredietaanvraag dient te doen.
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SYSTEEMINSTELLINGEN – TESTRUN

‘Testrun’: hierin kunt u het uiterlijk en de functionaliteiten van de Testrun aanpassen. U kunt het volgende instellen.

TAAL
Hier kunt u de taal waarin de testrun draait aanpassen.

LET OP!
De taal waarin de testen zijn gemaakt verandert hierdoor niet.

TESTRUN AUTOMATISCH HERSTARTEN
Is een kandidaat klaar met het afnemen van een test sessie dan verschijnt het scherm dat hij/zij de test assistant moet
roepen. Standaard verschijnt na 5 minuten weer het login scherm (of de ingestelde groep voorschermen). Deze periode
kunt u verkorten of verlengen. Maak hier een 0 van om de testrun niet automatisch terug te laten springen.

WACHTWOORD OM TESTRUN TE HERSTARTEN
Is de testsessie afgerond door de kandidaat en wilt u terugspringen naar het login scherm voordat de hierboven inge-
stelde periode is verstreken druk dan op de END toets en vul het hier ingevoerde wachtwoord in.

WACHTWOORD ASSISTANT
Zit u in het login scherm en wilt u de testrun verlaten vul dan het hier ingevulde wachtwoord in. Dit wachtwoord wordt
tevens toegepast als speciale login code voor de testrun. Hiermee krijgt u een overzicht van openstaande test sessies
waaruit u vervolgens weer een selectie kunt maken.
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WACHTWOORD DEMONSTRATIE
Om de demonstratie modus van de testrun te kunnen gebruiken is een speciale login code benodigd. Deze kunt u met
deze instelling wijzigen.

GROEPSNUMMER VOORSCHERMEN TESTRUN
Heeft u een groep voorschermen ingesteld dan kunt u hier het nummer van de groep opgeven die u actief wilt laten
zijn.

GROEPSNUMMER NASCHERMEN TESTRUN
Heeft u een groep naschermen ingesteld dan kunt u hier het nummer van de groep opgeven die u actief wilt laten zijn.

CONTROLEER HET PERCENTAGE VRAGEN ONBEANTWOORD
Indien de test dit vereist wordt aan het einde van de testrun het percentage beantwoorde vragen gecontroleerd. Deze
optie staat standaard uit om een maximaal comfort voor de kandidaat te garanderen.

NEGEREN VAN HET PERCENTAGE VRAGEN ONBEANTWOORD
Indien een test een percentage vragen onbeantwoord afdwingt kunt u deze controle door het aanvinken van deze
optie uitzetten.

ALLE SYSTEEMTOETSEN UITZETTEN TI JDENS TESTAFNAME
Deze optie staat standaard aan zodat een kandidaat niet met CTRL-ALT-DEL6 en ALT-F4 de testrun kan verlaten. Zet
deze optie uit als u dit wel wenst.

VERSCHILLENDE TALEN TEKSTEN
Hier kunt u voor de 4 talen die de testrun ondersteunt de gebruikte teksten aanpassen indien deze niet naar uw wens
zijn.

6 CTRL-ALT-DEL kan niet worden uitgezet onder windows 2000 en windows NT op deze wijze. Raadpleeg uw systeembeheerder of

een specialist hoe dit wel kan.
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SYSTEEMINSTELLINGEN – GEBRUIKERSVELDEN

‘Gebruikersvelden’: hier kunt u de beschrijving van de gebruikersvelden instellen. Deze worden vervolgens bij de 
persoonsinformatie getoond.
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6.6 HELP
Via het menu Help kunt u een helpbestand openen. Hierin vindt u antwoord op de meeste vragen. Deze handleiding
komt overeen met de informatie zoals deze in de Helpfile wordt vermeld.

U kunt rechstreeks in de index van het help bestand komen door te kiezen voor help index.

De versie van het programma is vermeld in het scherm wat wordt getoond na een keuze voor ‘Over deze applicatie’.
Daarnaast krijgt u hier een overzicht waar alle onderdelen van het STM systeem zijn geïnstalleerd.
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7. Het installeren van STM

In dit hoofdstuk treft u een introductie aan van de algemene technische aspecten van STM. Daarnaast vindt u 
informatie over de wijze waarop STM in één van de mogelijke configuraties kan worden geïnstalleerd. Dit hoofdstuk 
is gericht op de netwerkbeheerder die meer achtergrondinformatie wenst over de interne werking en mogelijke 
installaties van STM.

LET OP!
Voor de installatie van STM is het vereist dat u administartor rechten heeft!!

Er zijn twee soorten installatie:
1. Een nieuwe installatie, STM was nog niet aanwezig op het systeem
2. Een upgrade installatie, een oudere versie van STM (versie 2.04) was al geïnstalleerd.

In dit hoofdstuk worden beide soorten installatie behandeld.

7.1 WAT HEEFT U NODIG?
• Afhankelijk van een standalone of een LAN/WAN licentie….

- Standalone: Windows XP/SP2 of Windows 2000 prof.
- LAN Client: Windows XP/SP2 of Windows 2000 prof.
- LAN server (tbv SQL server): Windows2000 server SP4, Windows 2003 server
- LAN server (tbv MSDE): Windows XP prof.
De SQL server versie dient MS SQL server SP3 of hoger te zijn.

• Processor minimaal op 500 Mhz of sneller (1 Ghz of hoger aangeraden)
• 512 Mb geheugen
• Scherminstelling: minimaal 800 * 600 resolutie met 16 Bit kleuren (1024 * 768 of hoger wordt aangeraden)
• 750 MB vrije schijfruimte
• MDAC 2.8 of hoger. Deze wordt ook op CD meegeleverd in de map service. STM werkt niet goed met een lagere

versie van MDAC!!

LET OP!
Netwerkbeheerders: De huidige versie van MDAC is te controleren in de registry onder:

HKLM\software\microsoft\DataAccess , string ‘Version’.

• Minimaal Internet Explorer 5.5 (Op de CD staat IE6);
• Windows Media Player 7.1 (alleen voor het bekijken van de video’s op de cd);
• Acrobat Reader 4 of hoger voor het bekijken van extra informatie bij tests;
• Microsoft Word2000 of hoger voor het maken van rapportages;
• Macromedia Flash versie 5 (wordt automatisch geïnstalleerd bij STM).

LET OP!
Netwerkbeheerders: De gebruikers hebben volledige rechten nodig op de map in de program files 

directory waarin de applicatie wordt geïnstalleerd.

In een gebruikelijke moderne pc-configuratie is deze software standaard aanwezig. Met uitzondering van Microsoft
Word en Excel wordt alle software op de CD meegeleverd.
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7.2 WELKE NETWERKVERSIE INSTALLEERT U?
Elke netwerk versie van STM heeft voor en nadelen. De mogelijkheden worden hierna kort opgesomd.

7.2.1 LAN LICENTIE:  MSDE SERVER
Te gebruiken in netwerken, waar veiligheid en betrouwbaarheid vereist zijn.

Voordelen:
• Betrouwbaar, veilig
Nadelen:
• De database server moet op een aparte PC met Windows XP, 2000 of 2003 worden geïnstalleerd die altijd moet

aan staan als u STM gebruikt
• Maximaal 1 office en 5 testruns

7.2.2 LAN LICENTIE:  SQL - SERVER
Te gebruiken in grotere netwerken, waar veiligheid en betrouwbaarheid vereist zijn.

Voordelen:
• Betrouwbaar, veilig
Nadelen:
• Kosten (SQL Licentie moet worden aangeschaft)
• De database server moet op een aparte server worden geïnstalleerd die altijd moet aan staan als u STM gebruikt

7.2.3 WAN LICENTIE:  CITRIX /  MICROSOFT TERMINAL SERVER7

Voordelen:
• Eén database mogelijk
• Draait ook op oudere computers
• Indien voor CITRIX wordt gekozen sluit dit vaak aan op het beleid binnen uw organisatie
• Goed beheersbaar, STM wordt alleen op de Citrix servers geïnstalleerd
• Snel
Nadelen:
• Dure servers, dure CITRIX licenties
• SQL server database vereist

7 Bij gebruik van Citrix of Microsoft Terminal Server moet de client de beschikking hebben over 16 bits kleuren voor het gebruik

van de STM TestRun.
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7.3 ALGEMENE CONCEPTEN
STM is een componentgebaseerd systeem, dat bestaat uit een tweetal applicaties (Office en Testrun) en enkele compo-
nenten die door deze of andere applicaties worden gebruikt. Deze componenten maken gebruik van gegevens die zijn
opgeslagen in verschillende mappen. De gehele STM-applicatie kan op een willekeurige plek worden geïnstalleerd op
uw computer of netwerkschijf. Voorwaarde voor installatie op een netwerkschijf is dat uw netwerkserver goed omgaat
met databases die zijn gebaseerd op Microsoft Access 2000. Vooral Novell-servers en oudere Windows NT-servers
hebben hier nog wel eens moeite mee. Controleer dit bij uw leverancier.

Het STM-systeem maakt gebruik van de volgende submappen onder de STM-hoofddirectory:
• Customer reports; rapportages in Word en de systeemoverzichten, zoals die opvraagbaar zijn met het menu 

Overzichten, worden in deze map geplaatst.
• DB; in deze map staan de Microsoft Access 2000 databases. Standaard zijn drie databases aanwezig, zoals eerder

in deze handleiding al is vermeld (STMAdmin.stmadmin.mdb, uw gebruikersgegevens voor uw STM-configuratie
waarin de gegevens over uw installatie zijn opgenomen; stmcandidate.stmoffice.mdb, de gegevens over uw 
kandidaten, hun tests en uitslagen; stmconfig.stmoffice.mdb, uw STM-gebruikers en -profielen, nationaliteiten,
batterijen, eigen normen, enzovoort).

• Exports; als u gegevens uit STM exporteert, dan worden deze standaard in deze map geplaatst.
• PrePost; in deze map zijn de voor- en naschermen van de Testrun opgenomen. Naast de flashbestanden, herkenbaar

aan de extensie SWF, kunt u hier ook de flash-broncodes aantreffen voor door u zelf ontwikkelde schermen, en de
DES-bestanden met een beschrijving van de parameters die de bijbehorende SWF-bestanden kunnen gebruiken.

• Reports; in deze map zijn de rapportdefinities opgenomen. Het is beter als u niet zelf wijzigingen in deze map 
aanbrengt, zodat een onterechte uitsluiting uit het programma in verband met de kopieerbeveiliging wordt voor-
komen.

• Temp; meestal maakt STM gebruik van de map met tijdelijke bestanden van Windows. In sommige gevallen is dit
echter niet mogelijk en dan wordt deze map gebruikt.

• Tests; deze map bevat testdatabases, somscoredatabases (ook die met uw eigen somscores, die staan in het
bestand UserScales.stmsscale.mdb) en overige testmedia (afbeeldingen, geluiden, enzovoort). Verander niets aan
deze map (behalve uw eigen somscores) om geen problemen met de kopieerbeveiliging te veroorzaken.
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7.4 NIEUWE INSTALLATIE:  STAND-ALONE-INSTALLATIE
Als de CD niet automatisch start, kunt u het bestand ‘STMIntro.exe’ opstarten. Het volgende scherm verschijnt:

De knop [Installeer STM] start de installatie.

Kies tijdens de setup voor Stand Alone installatie, na de installatie kunt u het computerID en uw bedrijfsgegevens via
email doorgeven aan info-nl@pearson.com.

Klik op [volgende] om het installatieproces te starten en volg de aanwijzingen op het scherm.
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7.5 NIEUWE INSTALATIE:  LAN INSTALLATIE
STM kan naast Microsoft Access ook Microsoft SQL Server 2000 gebruiken als databasesysteem voor intensief en 
professioneel netwerkgebruik. Hiervoor dient u ruwweg de volgende drie stappen uit te voeren:
1. Installeer SQL Server 2000 of MSDE op de computer die u als server wenst te gebruiken.
2. Installeer STM op het eerste werkstation. Tijdens deze installatie maakt u ook de databases voor STM (de beveiligings-

en de gebruikersdatabase) op SQL server aan.
3. Installeer STM op de overige werkstations en stel de databaseverbinding in met de SQL server.

Installeer SQL Server 2000 of MSDE
MSDE
Voor installatie van de MSDE op de door u gewenste server machine raadpleegt u de Service map op de STM installatie
CD. In deze map treft u een MSDE map aan waarin u het bestand ReadmeMSDE2000A.htm aantreft. Volg de instructies
in dit bestand om de MSDE te installeren.
Onthoud het ingestelde sa password goed!
Er is in deze map een startup.bat aanwezig, welke de MSDE installatie opstart m.b.v. een inifile met daarin speciale
installatieopties. (Zie hiervoor het readme bestand!!).
Ook deze inifile is meegeleverd, maar mogelijk wilt u het hierin ingestelde password wijzigen.

SQL SERVER 2000
Raadpleeg hiervoor de handleiding. SQL Server biedt u vele opties om de installatie aan te passen aan uw netwerk.
Door te variëren met hardware- en software-instellingen kunt u de betrouwbaarheid van uw server verhogen of ver-
lagen, al naar gelang uw wensen. Raadpleeg uw systeembeheerder of leverancier van Microsoft-producten voor een
advies op maat. Bij de installatie van SQL Server moet u ervoor zorgen dat Windows NT-authenticatie en SQL Server-
authenticatie aanstaan. U kunt tijdens de installatie het beste NT-authenticatie kiezen en deze na de installatie op 
serverniveau aanpassen naar SQL Server-authenticatie. Helaas ondersteunt SQL Server dit niet tijdens de installatie.
Start voor het veranderen van deze opties de SQL Server enterprisemanager op. Selecteer in de serverlijst uw server,
rechtsklik op ‘Properties’. U dient deze als volgt in te stellen:
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7.5.1 INSTALLEER STM OP HET EERSTE WERKSTATION
Kies voor een Client/Server Installatie van STM.

U kunt verder de installatie normaal uitvoeren.

Aan het einde van de installatie opent een nieuwe venster "STMIniEditor" kies Tabblad ‘Create Databases’.

U gaat nu de databases voor STM aanmaken. Hiervoor heeft u het sa password van de SQL server nodig!
• Klik op [Default..]
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Nu opent de venster "Data-Link Properties" kies voor "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" en dan Next >>

• Vul in de naam van de Server waar SQL-Server op draait.
• Kies "Use a specific user name and password."
• vul in:

- User Name: sa
- Password:<dit heeft u zelf ingesteld tijdens het installatie van SQL-Server/MSDE>

• Kies "Allow saving password".
• "Select database on the server".
• Vul hier "Master" (zonder aanhalingstekens).
• Voor de zekerheid kunt u het best de "Test Connection" knop klikken.
• Als dit gelukt is kunt u op "OK" klikken. Hierna worden de databases aangemaakt. (Dit kan eventjes duren).
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Als het aanmaken van de databases is gelukt, kunt u STM op dit werkstation hiermee gaan verbinden.

• Kies voor het 2e tabblad ‘databases’.

Bij de bovenste invoervenster (Office Candidate Database) dient u "MS SQL Server" en "Overwrite Registry" aan te
vinken. klik nu op de knop rechts van de InvoerBalk.

134 |   STM handleiding



Nu opent de venster "Data-Link Properties".

Kies voor "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" en dan Next >>
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• Vul in de naam van de Server waar SQL-Server op draait
• Kies "Use a specific user name and password."
• vul in:

- User Name: testrunuser
- Password: testrun

• Vink "Allow saving password" aan
• Selecteer bij "Select database on the server" de database STMOffice uit de lijst

TIP!
Voor de zekerheid kunt u het beste de "Test Connection" knop klikken. Het systeem controleert op 
dat moment of het verbinding kan maken met het database systeem en zal u melden of het gelukt is.

• Klik nu op "OK", u keert terug naar de INIEditor, er staat nu in de bovenste Invoerbalk een reeks gegevens. Bij
"Office Battery Database" en "Office Configuration Database" kunt u klikken op "Copy Candidate". Zorg dat het
vinkje bij ‘overwrite registry’ aanstaat.

• Bij "Credit Database" dient u "MS SQL Server" en "Custom" aan te vinken, en daarna ook op de knop links van
de Invoerbalk aan te klikken, volg de aanwijzingen van de "Office Candidate Database" met de uitzondering van
"Select database on the server", u dient hier STMSecurity te selecteren.

• Klik in de INIEditor op "Finish" om de installatie af te maken.
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Na de installatie zou het startup.ini bestand in de STM programmamap er als volgt uit kunnen zien:

[settings]

ComputerNameOfficeDataServer=

ComputerNameSecurityComponent=

ApplicationName=STM Office

REGBASE=STM

AutoLoginActive=False

UserName=

OFFICEDB=

OFFICEDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security Info=True;User

ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICEDB=True

OFFICEPROFILESDB=

OFFICEPROFILESDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security

Info=True;User ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICEPROFILESDB=True

OFFICEBATTERYDB=

OFFICEBATTERYDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security

Info=True;User ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICEBATTERYDB=True

OFFICECONFIGDB=

OFFICECONFIGDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security

Info=True;User ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICECONFIGDB=True

CustomCreditDB=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security Info=True;User ID=testrunuser;Initial

Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

LET OP!
Maakt u gebruik van windows 9x of windows ME werkstations (Niet meer ondersteund!) dan dient u
ivm een bug in de Microsoft Data Access Components de datum en tijd instellingen in windows gelijk
te maken aan de datum en tijd instellingen op de server. U kunt dit in het configuratie scherm instellen
door op Landinstellingen te dubbelklikken. U ziet het onderstaande scherm. Stel de datum en de tijd in
door de volgende instellingen te gebruiken.
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LET OP!
In incidentele gevallen treedt deze fout ook op in moderne Windows versie. (lees Windows XP – 
Windows 2000)
Vul bij ‘Stijl korte notatie’ dd-MM-jjjj in
En bij ‘Stijl lange notatie’ dddd dd MMMM jjjj in

(bij de Engelse versie wordt de letter ‘j’ een ‘y’)

138 |   STM handleiding



7.5.2 INSTALLEER STM OP DE OVERIGE WERKSTATIONS
Alvorens u een SQL client gaat installeren om de client te laten werken met de SQL database dient u eerst een SQL
database aangemaakt te hebben (zie 7.5.1 Installeer STM op het eerste werkstation)!!

Kies voor een Client/Server Installatie van STM.

U kunt verder de installatie normaal uitvoeren.
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Aan het einde van de installatie opent een nieuwe venster "STMIniEditor" kies Tabblad ‘Databases’.

Bij de bovenste invoervenster (Office Candidate Database) dient u "MS SQL Server" en "Overwrite Registry" aan te
vinken. klik nu op de knop rechts van de InvoerBalk.
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Nu opent de venster "Data-Link Properties".

Kies voor "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" en dan Next >>
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• Vul in de naam van de Server waar SQL-Server op draait.
• Kies "Use a specific user name and password."
• Vul in:

- User Name: testrunuser
- Password: testrun

• Vink "Allow saving password" aan.
• Selecteer bij "Select database on the server" de database STMOffice uit de lijst.

TIP!
Voor de zekerheid kunt u het beste de "Test Connection" knop klikken. Het systeem controleert op dat
moment of het verbinding kan maken met het database systeem en zal u melden of het gelukt is.

• Klik nu op "OK", u keert terug naar de INIEditor, er staat nu in de bovenste Invoerbalk een reeks gegevens. Bij
"Office Battery Database" en "Office Configuration Database" kunt u klikken op "Copy Candidate". Zorg dat het
vinkje bij ‘overwrite registry’ aanstaat.

• Bij "Credit Database" dient u "MS SQL Server" en "Custom" aan te vinken, en daarna ook op de knop links van
de Invoerbalk aan te klikken, volg de aanwijzingen van de "Office Candidate Database" met de uitzondering van
"Select database on the server", u dient hier STMSecurity te selecteren.

• Klik in de INIEditor op "Finish" om de installatie af te maken.
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Na de installatie zou het startup.ini bestand in de STM programmamap er als volgt uit kunnen zien:

[settings]

ComputerNameOfficeDataServer=

ComputerNameSecurityComponent=

ApplicationName=STM Office

REGBASE=STM

AutoLoginActive=False

UserName=

OFFICEDB=

OFFICEDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security Info=True;User

ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICEDB=True

OFFICEPROFILESDB=

OFFICEPROFILESDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security

Info=True;User ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICEPROFILESDB=True

OFFICEBATTERYDB=

OFFICEBATTERYDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security

Info=True;User ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICEBATTERYDB=True

OFFICECONFIGDB=

OFFICECONFIGDBCUSTOMCONNECTSTRING=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security

Info=True;User ID=testrunuser;Initial Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

ENFORCEOFFICECONFIGDB=True

CustomCreditDB=Provider=SQLOLEDB.1;Password=testrun;Persist Security Info=True;User ID=testrunuser;Initial

Catalog=STMOffice;Data Source=Pearson-nt7

LET OP!
Maakt u gebruik van windows 9x of windows ME werkstations (niet ondersteund!) dan dient u ivm een
bug in de Microsoft Data Access Components de datum en tijd instellingen in windows gelijk te maken
aan de datum en tijd instellingen op de server. U kunt dit in het configuratie scherm instellen door op
Landinstellingen te dubbelklikken. U ziet het onderstaande scherm. Stel de datum en de tijd in door de
volgende instellingen te gebruiken.
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LET OP!
In incidentele gevallen treedt deze fout ook op in moderne Windows versie. (lees Windows XP –
Windows 2000)
Vul bij ‘Stijl korte notatie’ dd-MM-jjjj in
En bij ‘Stijl lange notatie’ dddd dd MMMM jjjj in

(bij de Engelse versie wordt de letter ‘j’ een ‘y’)
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7.6 NIEUWE INSTALATIE:  INSTALLATIE IN EEN CITRIX-OMGEVING
Het is verplicht om in deze citrix configuratie te werken met een aparte SQL-server database server!

U kunt STM installeren zoals beschreven in 7.5.1: Installeer STM op het eerste werkstation. In dit geval is het ‘werk-
station’ een Citrix server. De SQL server zal hoostwaarschijnlijk een andere fysieke server zijn. Mogelijk zijn er meer-
dere Citrix servers aanwezig (een z.g. farm), STM moet ook op deze machines worden geïnstalleerd, hiervoor geldt de
procedure als beschreven in 7.5.2.

Let er op dat de cliënt instellingen dusdanig zijn dat zij gebruik maken van minimaal een 800x600 scherm met 65000
(16 bit) of liefst meer kleuren. Indien op een configuratie uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de STM Office dan
kunt u toe met 256 kleuren.
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7.7 UGRADE INSTALLATIE:  UPGRADE VAN STM STANDDALONE
Als de CD niet automatisch start, kunt u het bestand ‘STMIntro.exe’ opstarten. Het volgende scherm verschijnt:

De knop [Installeer STM] start de installatie.
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Het volgende scherm verschijnt:

Kies voor de 2e optie ‘herstellen’.

Nu worden de nieuwe bestanden gekopieerd. Vervolgens verschijnt:

Hiermee is de upgrade voltooid
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7.8 UGRADE INSTALLATIE:  UPGRADE VAN STM LAN INSTALLATIE
Indien u gebruik maakt van bedrijfseigen rappartages en/of tests, maak dan reservekopieën van deze bestanden!
Op ieder werkstation dienen de STM bestanden vervangen te worden. Zorg tevens voor een recente versie van de
mdac! Zie hiervoor ook paragraaf 7.1.

De upgrade per werkstation verloopt gelijk aan de beschreven procedure voor een standalone upgrade:

Als de CD niet automatisch start, kunt u het bestand ‘STMIntro.exe’ opstarten. Het volgende scherm verschijnt:

De knop [Installeer STM] start de installatie.
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Het volgende scherm verschijnt:

Kies voor de 2e optie ‘herstellen’.

Nu worden de nieuwe bestanden gekopieerd. Vervolgens verschijnt:

Hiermee is de upgrade van één werkstation voltooid.
Herhaal de procedure voor de overige werkstations. Als u hiermee klaar bent, kunt u STM opstarten. Als u dit voor de
eerste keer doet, worden de huidige 2.04 databases geconverteerd naar versie 2.1. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
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7.9 UPGRADE INSTALLATIE:  CITRIX OMGEVING
Hier kunt u dezelfde procedure volgen zoals beschrven in de vorige paragraaf.
De term ‘werkstation’ staat in dit geval voor ‘Citrix server’.

7.10 UPGRADE INSTALLATIE:  LAN MET EEN GEDEELDE ACCESS DABABASE
U maakt gebruik van een configuratie die in STM 2.1 niet meer wordt ondersteund.
U dient over te stappen naar een LAN installatie m.b.v. SQL server of MSDE.
De converssie van de databases is een taak die door de helpdesk zal worden uitgevoerd. Neem contact op met de
helpdesk (support-nl@pearson.com) voor het maken van een afspraak.
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Appendix A: Handleiding TestRun voor de kandidaten
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STM 2.1 Help-Kaart

De Testrun
U kunt de Testrun opstarten door in het start menu de optie programma’s met de muis aan te wijzen, vervolgens
Pearson en daarna op STM te klikken. Het loginscherm verschijnt waar u uw login naam moet ingeven.

Klik met de muis op het witte vlak rechts naast de tekst Login. Hier typt u de login zoals u deze heeft ontvangen van
de testleider. Druk vervolgens op de ENTER of RETURN toets, of klik op het pijltje naar rechts.

Statusbalk/slider
Bij sommige tests is een statusbalk en klok in beeld. De statusbalk is de balk bovenaan het scherm, waarin te zien is
welke vragen wel en welke niet zijn beantwoord.
De nog niet beantwoorde vragen zijn wit, de beantwoorde vragen blauw gekleurd. Bij sommige tests kan het driehoekje
dat te zien is in de sliderbalk, voor en achteruit worden verschoven naar bepaalde vragen. Rechts van de statusbalk
staat een klok, waarop te zien is hoeveel tijd nog voor de test beschikbaar is of hoeveel tijd al is verstreken.

Het invoeren van antwoorden
Met de muis Ga met de muispijl op de knop staan die hoort bij het te kiezen antwoordalternatief. Daarna 1 keer op de
linkermuisknop klikken. Een vinkje verschijnt. Klik op de grote knop met het pijltje naar rechts om naar de volgende
vraag te gaan.

Met het toetsenbord Deze selectie van antwoorden kan ook worden gegeven met het toetsenbord. Drukt u op de 1 dan
wordt het eerste alternatief geselecteeerd, drukt u op de 2 dan wordt het 2de geselecteerd, enzovoort. Na de keuze
van het antwoord wordt de volgende vraag opgeroepen door op de Entertoets te drukken. U kunt met de [TAB] toets
ook tussen de antwoordalternatieven wisselen. Wilt u de testrun (tussentijds) beëindigen? Klik dan op de stopknop
en/of waarschuw de testleider.

Met een aanraakscherm Raak het antwoordalternatief van uw keuze aan. Een vinkje verschijnt. Raak de grote knop
met het pijltje naar rechts aan om naar de volgende vraag te gaan.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

De knoppenbalk
1 Beëindigen van de test.
2 Terug naar het instructiescherm.
3 Vraag zoveel van het totaal.
4 Eerste vraag.
5 Laatste vraag.
6 Spring terug naar eerste onbeantwoorde vraag die je tegenkomt.
7 Vorige vraag.
8 Volgende vraag (ENTER).
9 Spring vooruit naar eerste onbeantwoorde vraag die je tegenkomt.
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