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Central 
Q-interactive bestaat uit twee modules: Central en Assess. Central is de beheeromgeving van Q-
interactive. Het is webbased, wat betekent dat het via een internetbrowser als Google Chrome, 
Safari of Mozilla Firefox geopend kan worden. Dit betekent ook dat Central, in tegenstelling tot 
Assess, zowel op een vaste computer, als op een laptop of tablet werkt. In deze handleiding wordt 
Central afgebeeld op een iPad, maar dit kan dus via alle apparaten met internettoegang geopend 
worden.  

Central is het begin- en eindpunt in het gebruik van Q-interactive. Het is de thuisbasis voor het: 

• Aanmaken en beheren van cliëntprofielen; 
• Selecteren, aanpassen en archiveren van testbatterijen; 
• Zoeken en bewaren van subtests; 
• Bekijken van scores en per item vastgelegde gegevens; 
• Afdrukken en exporteren van scores en notities. 

 

Eerste keer inloggen 
U heeft een e-mail ontvangen met de titel ‘Welkom bij Q-interactive®’. In deze mail vindt u uw 

gebruikersnaam en een 
link om een wachtwoord 
aan te maken. 

Stap 1: Klik op de link om 
een nieuw wachtwoord 
aan te maken. Nu wordt de 
pagina waarop u een nieuw 
wachtwoord in kunt stellen 
geopend. 

Stap 2: Vul in het bovenste 
tekstvak uw nieuwe 
wachtwoord in en bevestig 
deze in het tweede 

tekstvak. Zorg ervoor dat uw wachtwoord aan de gestelde eisen voldoet. 



4 

Voorwaarden en bepalingen 
 

Stap 1: Na het instellen van 
uw wachtwoord, dient u de 
voorwaarden en 
bepalingen voor het 
gebruik van Q-interactive 
door te nemen. 

Stap 2: Om verder te gaan 
dient u het vakje ‘Alles 
accepteren’ aan te vinken 
en vervolgens op 
‘Bevestigen’ te klikken. 

 

 

Twee-factor Verificatie instellen 
Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u gevraagd één of meerdere methoden voor 
tweestapsverificatie in te vullen. Dit kan middels Google Verificator, uw e-mailadres of uw 
telefoonnummer. 

Stap 1: Kies één of 
meerdere methodes uit en 
klik ofwel op ‘Stel GV in’ voor 
Google Verificator of vul uw 
e-mailadres en/of 
telefoonnummer in en klik 
daarnaast op ‘Valideer’. 

Stap 2: Doorloop 
vervolgens de stappen voor 
de door u gekozen 
methode(s). Wanneer u 
hiermee klaar bent, klikt u 
rechtsboven op ‘Opslaan’. 

Vervolgens kunt u opnieuw inloggen met de gekozen methode. 
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De omgeving van Central 
 

U bevindt zich nu in de 
overzichtsomgeving van 
Central. Hier vindt u het 
berichtencentrum en een 
overzicht van recente 
actieve cliënten en 
afnames. Ook kunt u 
middels de tabbladen 
navigeren naar uw cliënten, 
batterijen, afnames en de 
supportpagina. 

 

Assess 
De Assess-omgeving is, in tegenstelling tot Central, alleen te bereiken via de Assess-app op een 
iPad. Deze app gebruikt u tijdens de testafname. Tijdens de testafname heeft u de iPad met de 
programmamodus ‘Testleider’ voor zich, terwijl uw cliënt de iPad met de programmamodus ‘Cliënt’ 
gebruikt. Zodra u de applicatie Q-interactive Assess heeft geïnstalleerd, kunt u deze openen vanaf 
het beginscherm van beide iPads. 

 

Testleider 
 

 
U dient met uw gegevens in 
te loggen op de tablet die is 
ingesteld in de 

programmamodus 
‘testleider’. Nadat u bent 
ingelogd komt u terecht in 
de overzichtsomgeving van 
Assess. Wanneer u vanuit 
de Central-omgeving tests 
heeft klaargezet, zullen 
deze in Assess zichtbaar 
worden. 
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Cliënt 

 

Op de iPad die is ingesteld 
als ‘cliënt’ dient u op 
dezelfde wijze in te loggen 
als bij de testleider-iPad. 
Vervolgens krijgt u het 
hiernaast weergegeven 
scherm te zien. De 
connectie wordt 
automatisch tot stand 
gebracht. Nadat dit 
gebeurd is zal het scherm 
wit worden en krijgt u een 
melding op de testleider-
iPad. 

 

 

Tips 
- Log met enige regelmaat in in de app met de wifi aan. Dan weet u zeker dat u eventuele 

content-updates niet mist. 
- Mocht het inloggen in de app niet lukken dan kan het zijn dat uw wachtwoord gewijzigd 

moet worden. Log dan eerst in in Central en wijzig uw wachtwoord als dat gevraagd wordt. 
Vervolgens kunt u met het nieuwe wachtwoord inloggen in de app op de iPad’s. Zorg er dan 
wel voor dat de wifi aan staat, anders herkent de app het nieuwe wachtwoord niet. 
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