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Inleiding 
De Central-omgeving van Q-interactive is het begin- en eindpunt van alle processen. Central is 
webbased, wat betekent dat het via alle apparaten met internet bereikbaar is. In de hierbij 
gebruikte voorbeelden wordt de browser Safari gebruikt, maar dit kan dus net zo goed door middel 
van andere browsers. 
 

Ga naar Qiactive.com en log 
in volgens de in deel 2 van 
deze handleiding beschreven 
stappen. Vervolgens komt u 
terecht in het tabblad 
‘Overzicht’, zoals hiernaast te 
zien is. De omkaderde 
tabbladen kunt u gebruiken 
om te navigeren. 
 
Op dit moment zijn er nog 
geen recente activiteiten 
zichtbaar, daarvoor dienen 
eerst cliënten aangemaakt en 
testen klaargezet te worden. 

Cliënten 

Wanneer u op het tabblad ‘Cliënten’ klikt, krijgt u een overzicht van uw cliënten te zien. 

Nieuwe cliënt aanmaken 
Stap 1: Klik op de blauwe 
knop rechts in beeld, ‘Maak 
nieuwe aan’. Vervolgens 
opent er een nieuw 
scherm. 
 
Stap 2: Nu kunt u de 
gegevens van uw cliënt 
invoeren. Alle velden 
dienen ingevuld te worden. 
Het Cliënt ID kunt u zelf 
bepalen, afhankelijk van uw 
administratie. 
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 n.b. Let er goed op dat de geboortedatum correct wordt ingevuld, deze wordt namelijk door het 
systeem gebruikt bij het berekenen van normscores en het bepalen van de startvraag. 

 
Nu verschijnt het profiel 
van de zojuist gecreëerde 
cliënt in beeld. Het is nog 
mogelijk om dit profiel aan 
te passen, klikt u hiervoor 
rechtsboven op ‘Profiel 
aanpassen’. Wanneer u 
terug wilt gaan naar uw 
cliëntenoverzicht klikt u 
links op ‘Mijn huidige 
cliënten’. 
 
 

 

Cliënten ordenen 
Cliënten kunnen in Q-interactive verschillende statussen hebben. Zo is het mogelijk om cliënten 
vanuit ‘Mijn huidige cliënten’ te archiveren en om cliënten vanuit ‘Gearchiveerde cliënten’ terug te 
verplaatsen naar ‘Mijn huidige cliënten’. Opent u hiervoor een van deze kopjes en klikt u vervolgens 
op het profiel van de cliënt. Nu bevindt zich rechtsboven in beeld, naast ‘Profiel aanpassen’, ofwel 
de knop ‘Archiveer’, ofwel ‘Niet archiveren’. Wanneer u hierop klikt wordt de cliënt ofwel 
gearchiveerd, ofwel terug verplaatst naar ‘Mijn huidige cliënten’. Het is niet mogelijk cliënten van 
en naar ‘Oefencliënten’ te verplaatsen. 
 
 
 
 

Batterijen 

Onder het tabblad ‘Batterijen’ vindt u een overzicht van alle op Q-interactive beschikbare 
testbatterijen. Naast deze batterijen is het ook mogelijk om zelf op maat gemaakte batterijen 
samen te stellen. 
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Stap 1: Klik rechts bovenin 
op ‘Maak nieuwe batterij 
aan’. 
 
Stap 2: Door op het zwarte 
pijltje links van een test te 
klikken, kunt u de 
verschillende onderdelen 
van deze test inzien. Klik 
hierop bij de test(s) waarvan 
u onderdelen wilt 
toevoegen.  
 
Stap 3: Klik bij onderdelen 
die u wilt toevoegen op 
‘Toevoegen’ aan de 
rechterzijde. Via de blauwe 
knop rechtsboven ziet u 
welke onderdelen in uw 
Batterij zitten. 
 
Stap 4: Wanneer u klaar 
bent met uw selectie klikt u 
op ‘Configureer en sla op’ 
onderin het overzicht van de 
geselecteerde onderdelen. 
 
Stap 5: U kunt nu een naam 
voor uw batterij opgeven. 
Daarnaast kunt u een 
beschrijving invoeren. 
Tevens dient u aan te geven 
of u deze batterij alleen 
zichtbaar wilt maken voor 
uzelf, of dat anderen binnen 
uw organisatie hier ook mee 
kunnen werken. Tenslotte 
klikt u rechts onderin beeld 
op ‘Opslaan’. De op maat 
gemaakte batterij bevindt 
zich bij de andere 
testbatterijen onder het 
tabblad ‘Batterijen’. 



6 

Afnames 

Onder het tabblad ‘Afnames’ zijn alle testafnames zichtbaar. Voor gebruikers met een 
beheerdersaccount zijn tevens alle afnames van de verschillende gebruikers binnen een account 
zichtbaar. De afnames zijn in vier categorieën verdeeld, namelijk: 

Voorbereiding: Hier staan alle gecreëerde testbatterijen die nog niet naar de iPad zijn gestuurd. 

Wachten op het afleveren op de iPad: Hier vindt u alle testbatterijen die al wel naar de iPad 
onderweg zijn, maar daarop nog niet zijn opgehaald. De eerstvolgende keer dat u via de Assess-
app in de programmamodus ‘testleider’ inlogt op uw iPad, zullen deze batterijen worden geladen.  

Afname en scoring: Hieronder vindt u alle testbatterijen die op het moment worden afgenomen 
en gescoord in Assess. 

Rapporteren en exporteren: Hier vindt u afgeronde testbatterijen waarvan reeds een rapport 
gegenereerd is. 

 
 
Een nieuwe afname klaarzetten 
Er zijn meerdere manieren om een nieuwe afname klaar te zetten. Op het tabblad ‘Overzicht’ vindt 
u de blauwe knop ‘Snel Aanmaken’ en ook als u een client selecteert of aanmaakt kunt u een 
nieuwe afname voor die client klaarzetten. In dit geval maken we een nieuwe afname aan vanuit 
het tabblad ‘Afnames’. 

 

Ga naar het tabblad 
‘Afnames’ en klik 
rechtsboven in beeld op 
‘Maak nieuwe aan’. 
Vervolgens opent er een 
nieuw venster. 
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Stap 1: Nu dient u aan te 
geven voor welke cliënt u 
de afname klaar wilt zetten. 
U kunt een reeds 
aangemaakte client 
selecteren of een nieuwe 
client aanmaken via de 
knop ‘Nieuwe client’.  

 

 

 

Stap 2: Hier kiest u de test 
die u voor uw client wil 
klaarzetten. U kunt voor 
zowel een complete test als 
voor losse onderdelen 
kiezen. Dit werkt hetzelfde 
als beschreven bij het 
onderdeel ‘Batterijen’. 

 

 

 

 

Stap 3: Vul vervolgens de 
details van uw afname in.  

n.b. De geplande datum en 
tijd zijn voor uw eigen 
planning. De normgroepen 
worden niet op deze data 
gebaseerd, maar worden 
altijd gebaseerd op het 
moment dat u een 
testafname start op de 
iPad. 
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Uw test staat nu klaar onder 
het kopje ‘Voorbereiding’. 
Wanneer u op ‘Stuur naar 
iPad’ klikt, wordt de test 
verplaatst naar ‘Wachten op 
het afleveren op de iPad’. De 
eerstvolgende keer dat u op 
de Assess-app inlogt, wordt 
de test geladen. 

n.b. De Assess-app kan 
meerdere tests tegelijk 
opslaan. Het is dus mogelijk 

om meerdere batterijen naar 
de iPad te versturen. 

Oefenafname 
Binnen Q-interactive is het mogelijk om gratis gebruik te maken van oefenafnames. Deze zijn 
gedurende de gehele licentieperiode te gebruiken. Oefenafnames kunnen u helpen om te oefenen 
en vertrouwd te raken met nieuwe tests.  

Hoewel oefenafnames in grote lijnen gelijk zijn aan reguliere afnames, bestaat er een aantal 
verschillen. Zo is het via oefenafnames niet mogelijk om een rapport te creëren, resultaten te 
exporteren en om item niveau scores in te zien. Hoewel het mogelijk is om scores in te voeren bij 
elk item, worden achteraf alle scores bijgesteld naar 0. 

 

Een oefenafname klaarzetten 
Stap 1: Ga naar het 
tabblad ‘Overzicht’ en klik 
vervolgens op de groene 
knop ‘Oefenafname’. 

Stap 2: Klik rechts in beeld 
op ‘Creëer Oefencliënt’. 
Vervolgens worden 
dezelfde stappen 
doorlopen als voor een 
reguliere cliënt. Daarna is 
de klaargezette test net als 
reguliere tests zichtbaar 
onder het tabblad 
‘Afnames’. 
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Support 
 

Onder het tabblad ‘Support’ 
vindt u de vijf hoofdstukken 
van de Q-interactive 

gebruikershandleiding. 
Daarnaast vindt u hier 

testspecifieke 
gebruikershandleidingen die 
per test ingaan op hoe de 
afname via de iPad’s precies 
verloopt. 

 

 

 

Als u links in beeld op 
‘Testmaterialen’ klikt dan vindt 
u daar digitale versies van 
allemaal testonderdelen. Hier 
kunt u bijvoorbeeld de 
Technische handleiding van 
de WISC-V-NL of WAIS-IV-NL 
inzien, maar ook de 
Observatieschaal van de CELF-
5-NL downloaden. 
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