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Inleiding 
Assess is de omgeving waarbinnen tests in Q-interactive worden afgenomen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de Assess-app op de iPad, welke gedownload kan worden volgens de in deel 
1 van deze handleiding beschreven stappen. 

Afnametips  
● Zorg ervoor dat uw iPad is aangesloten op een beveiligde WiFi of 4G/5G-verbinding, zodat 

testafnames tussen Central en Assess verstuurd kunnen worden. Dit maakt het voor 
Assess ook mogelijk om tijdens de testafname backups te maken in Central. 

● Richt de testomgeving op eenzelfde manier in als bij een traditionele testafname, waarbij 
de cliënt-iPad het stimulusboek is. 

● Houd opladers bij de hand en controleer regelmatig het batterijniveau van de iPads. Laad 
de iPads tussen afnamesessies op. 

● Start uw iPads tussen testafnames opnieuw op. Dit bevordert de prestaties van de iPads. 

Assess openen 
Nadat u een testafname vanuit Central klaar heeft gezet en naar de iPad heeft verstuurd, dient u 
in te loggen op Assess om de batterij te kunnen openen. Assess haalt de klaargezette batterij bij 
het inloggen op. 

 

 

Stap 1: Open op beide 
iPads de Assess-app. 

Stap 2: Log in met behulp 
van uw gebruikersnaam en 
wachtwoord (deze zijn 
hetzelfde als bij Central). 

 

 

 

 

 

Het beginscherm 
Nu bevindt u zich op de testleider-iPad in het beginscherm van Assess. Hier kunt u de status van 
uw testafnames bekijken, het cliëntprofiel bewerken en beginnen of verder gaan met een afname.  
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In dit scherm bevinden zich 
twee of drie tabbladen, 
afhankelijk van de 
voortgang van de 
testafname. De tabbladen 
‘Informatie’ en ‘Batterij’ zijn 
altijd zichtbaar. Wanneer 
een cliënt met afname 
gestart is, komt daar het 
tabblad ‘Resultaten’ bij. 
 
In dit venster vindt u tevens 
een aantal symbolen, in de 
afbeelding hiernaast 
aangegeven met een pijl. 

 
 

 
Toont wanneer de data vanuit Assess voor het laatst is gesynchroniseerd met Central. 
 
Geeft informatie over de systeemstatus: Is Bluetooth ingeschakeld? Genoeg batterij? Meest 
recente content? Content op Testleider- en Cliënt-iPad hetzelfde? Geldige licentie? Er zal 
een waarschuwing komen te staan als één van deze zaken niet op orde is. 
 
Logt uit van Assess en keert terug naar het inlogscherm. 
 

 
Synchroniseert alle gegevens tussen Assess en Central.  
 

 
 
Ook ziet u in de linkerkolom vier statussen, namelijk ‘Niet gestart’, ‘Bezig’, ‘To do’, ‘Afgerond’. 
 
Niet gestart: Afnames waarmee nog niet gestart is. 
Bezig: Er is een subtest gestart, maar de volledige afname is nog niet klaar. 
To do: De afname is afgerond, maar er zijn nog onopgeloste items gemarkeerd met een vlag. 
Compleet: De afname is volledig afgerond en er zijn geen onopgeloste items. 
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Tabblad Informatie 
Op het tabblad ‘Informatie’ 
vindt u een overzicht van de 
cliëntgegevens en de 
bijbehorende testbatterij. 
Roodgekleurde velden, zoals 
‘Cliënt’ en ‘Geplande 
testdatum’ kunnen worden 
gewijzigd. Tik hiervoor op de 
te bewerken gegevens 
achter de rode velden. Let 
op dat wanneer u de 
geboortedatum wilt 
wijzigen, dat u dit 
voorafgaand aan de 
testafname doet. 

 

Tabblad Batterij 
Onder het tabblad ‘Batterij’ vindt u een overzicht van alle subtests van de testbatterij. Onderaan 
het scherm vindt u details over deze testbatterij, zoals het aantal subtests en de resterende tijd.  

Testbatterij wijzigen 
Binnen Assess is het tevens mogelijk om de klaargezette testbatterij nog te wijzigen. 

 

 

Stap 1: Tik rechtsboven in 
beeld op ‘Bewerk Batterij’. 
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Stap 2: Selecteer (sub)tests 
vanuit het linkermenu. 
Door deze ingedrukt te 
houden en naar het 
rechtervenster te slepen, 
worden deze toegevoegd 
aan de batterij. Wanneer u 
onderdelen uit de batterij 
wilt verwijderen, tikt u op 
het rode kruisje rechts van 
een subtest. Wanneer u 
klaar bent tikt u op opslaan. 

 

 

 

 

Het afnemen van een test 
 

Om met de testafname te 
beginnen, tikt u bij het 
tabblad ‘Batterij’ op de 
startknop bij de eerste 
subtest. 

Vervolgens komt u op het 
voorblad van de test 
terecht. Om naar het 
volgende scherm te gaan, 
veegt u op het scherm van 
rechts naar links. 
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n.b. Op dit moment kunt u 
nog teruggaan naar het 
testoverzicht (middels de 
Q-knop linksboven). 
Wanneer u na het voorblad 
verder gaat, kan de subtest 
niet meer uit de batterij 
verwijderd worden en 
wordt de subtest in 
rekening gebracht. 

 

 

 

 

Op de itemkaart vindt u 
specifieke informatie en 
hulpmiddelen (zoals een 
stopwatch, de 
spraakballon, etc.). 
Uitgebreide informatie per 
subtest kunt u vinden 
onder het tabblad Support 
in Central. 
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Aan het einde van een 
subtest verschijnt de kaart 
‘Einde van subtest’. Hier 
vindt u de geschaalde en 
de ruwe score van de 
subtest. Tevens kunt u 
onderin beeld, door op de 
pijltjes te tikken, de scores 
per item inzien en 
eventuele aantekeningen 
terugkijken. 

De ‘Resultaten’-knop 
rechtsboven in beeld geeft 
een weergave van de tot 
nu toe behaalde 
resultaten. 

Iconen en hulpmiddelen 

 

Middels deze knop keert u terug naar het thuisscherm. Wanneer u hierop tikt, wordt de 
testbatterij opgeslagen. Aanbevolen wordt om alleen tussen tests door naar het 
thuisscherm te gaan. 

Via de zijbalkknop kunt u alle items van alle subtests raadplegen. Als u tussendoor of 
achteraf scores van afgenomen items wilt aanpassen dan kan dat ook hier. Als er items op 
de to-do-lijst staan dan zult u dat ook hier zien.  

Deze informatieknop geeft u beknopte informatie over de subtest die op dat moment 
wordt afgenomen. 

Door middel van deze knop kunt u de huidige subtest afbreken. Wanneer een subtest via 
deze weg wordt beëindigd, worden er geen scores verstrekt, tenzij aan het 
afbreekcriterium voldaan is. 

Toont wanneer de data vanuit Assess voor het laatst is gesynchroniseerd met Central. 
 

Het potlood opent een aantekeningenvenster, waarin u notities kunt maken tijdens de 
testafname. 

Geeft informatie over de versie van de app. 
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Audio-opname: Bij verbale 
subtests wordt de audio-

opnamefunctie 
geactiveerd, zichtbaar door 
de rode stip. De 
opgenomen antwoorden 
kunt u later nog eens 
afspelen. U kunt de audio-
opname via de instellingen 
van de app uitschakelen, zie 
ook deel 1 van deze 
handleiding. 
 
Markering: Om items te 
markeren, ter herinnering 
dat u hier nog naar dient te 
kijken, tikt u rechtsboven in 
beeld op de vlag. 
 
Stopwatch: Bij subtests 
met een tijdslimiet of 
tijdsindicatie wordt een 
stopwatch weergegeven. 
De timer kan zowel optellen 
als aftellen, hetgeen 
ingesteld kan worden door 
op de timers met de pijltjes 
boven de afrondingstijd te 
tikken. De tijdsregistratie 
kan worden aangepast 
door op het vak met 
‘Afrondingstijd’ te tikken. 
 
Instructies: Bij het tikken 
op het praatwolkje 
linksboven verschijnen 
instructies die u dient te 
geven wanneer bepaald 
gedrag vertoond wordt. 
Deze zijn subtest-specifiek. 
 
Gebeurtenissen: Rechts in 
beeld vindt u een aantal 
knoppen om bepaald 
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gedrag van een cliënt te 
registreren. De knoppen 
verschillen per subtest. De 
betekenis van deze 
knoppen per subtest kunt u 
vinden middels de 
informatieknop. 
 
Respons schrijven: In 
bepaalde subtests wilt u het 
antwoord van de cliënt 
woordelijk uitschrijven, ook 
al wordt het opgenomen. 
Hiervoor gebruikt u het 
antwoordvel onderin beeld. 
Het is hierin mogelijk om 
meerdere antwoorden te 
noteren. Wanneer u op de 
enter-knop rechtsonder in 
beeld tikt, gaat u door naar 
een nieuw vel. Links in beeld 
kunt u middels de pijltjes 
navigeren tussen alle 
uitgeschreven notities. 
 
Notities: Aantekeningen 
kunt u maken door 
rechtsboven in beeld op het 
potloodje te tikken. 
Vervolgens opent het 
‘Notities’-scherm, zoals links 
weergegeven. Hier kunt u 
middels het pijltje onder 

‘Notities’ aangeven wat voor aantekeningen u wilt maken, zoals algemene of item-specifieke. 
Middels het venstertje met een cijfer rechtsboven in beeld heeft u inzicht in alle gemaakte 
aantekeningen bij deze cliënt. Wanneer u klaar bent, tikt u rechtsboven op ‘Gereed’. 
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Audio-opnames terugluisteren 
 
De audio-opnames die bij 
sommige subtests worden 
gemaakt, kunnen worden 
teruggeluisterd voordat de 
testbatterij terug naar 
Central wordt verplaatst. 
De audio-opnames worden 
gezien compatibiliteit en 
bestandsformaten niet 
mee verhuisd van Assess 
naar Central; als resultaten 
worden verwijderd van 
Assess en naar Central 
verplaatst worden zijn de 
audio-opnames weg. 
 
Stap 1: Om audio-
opnames terug te 
luisteren, tikt u linksboven 
in beeld op de zijbalkknop. 
Kies een subtest waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
audio-opnames en 
selecteer een item. 
 
Stap 2: Tik bovenin beeld 
op de speaker-knop en 
vervolgens op de play-
knop. Hierbij moet u op het 
moment niet bezig zijn met 
een ander item waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
geluidsopname; in dat 

geval kan er geen geluid worden afgespeeld. Mocht u niks horen tijdens het afspelen, controleert 
u dan of het geluid aan en op een voldoende volume staat. 
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Notificatiemeldingen 

 
Tijdens de testafname verschijnen er diverse berichten om u door de testafname te begeleiden.  

 
 
Startpunt: Bij een subtest met meerdere 
startpunten, zal u worden gevraagd om te 
kiezen bij welk item u wilt beginnen. Gebruik uw 
klinisch inzicht en de informatie op het scherm 
om het juiste startpunt te kiezen. 
 
 
 
 
 
Terug naar het voorgaande item: Wanneer u 
van links naar rechts veegt om terug te gaan 
naar het vorige item, zal u gevraagd worden om 
dit te bevestigen. Dit dient bevestigd te worden, 
aangezien teruggaan naar het vorige item het 
huidige item, en alle daarin verzamelde 
informatie, reset. Let wel dat u slechts één item 
terug kunt gaan. 
 
 

 
 
 
Omkeerregel: De omkeerregel geeft aan dat er, 
wanneer er niet met item 1 is begonnen, 
vanwege één of meerdere incorrect 
beantwoorde items aan het begin van de test op 
een lager item verder dient te worden gegaan. 
Tik op ‘Keer om’ om verder te gaan bij een eerder 
item. 
 
Wanneer vervolgens weer voldoende items goed 
beantwoord worden, krijgt u een melding dat de 
test wordt hervat bij het item waar hiervoor 
geëindigd was. 
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Afbreekcriterium: Wanneer aan het 
afbreekcriterium voldaan is, heeft u de keuze uit 
drie opties: 
 
Optie 1: Wanneer u ter bevestiging nog een 
aantal items wenst af te nemen, tikt u op ‘Test 
Limieten’. Wanneer u tijdens deze extra items 
de test wilt afbreken, dient u dit handmatig te 
doen door op de hand met het kruisje boven in 
beeld  te tikken. 
 

Optie 2: De test afbreken. Wanneer hiervoor is gekozen, kunnen binnen deze subtest geen 
additionele items meer afgenomen worden. 
 
Optie 3: Als u de score bij het laatst afgenomen item wilt aanpassen, tikt u op het kruisje in de 
rechterbovenhoek. 

Tabblad Resultaten 

Vanaf het moment dat de cliënt is begonnen met de testafname en er enige onderdelen gescoord 
zijn, verschijnt het tabblad ‘Resultaten’. Wanneer u hiernaartoe gaat, ziet u de geschaalde scores 
op de afgeronde subtests. Voor subtests met gemarkeerde of openstaande items is nog geen score 
berekend. Deze subtests zijn te herkennen aan het rode cijfertje in de kolom ‘Geschaalde Score’. 
Ook is rechtsbovenin bij ‘Alle To Do’ zichtbaar dat een aantal items nog bekeken dient te worden, 
alvorens er een score gegenereerd wordt. 

Openstaande items afhandelen 
 
 
 
Stap 1: Tik op het tabblad 
‘Resultaten’ rechtsboven in 
beeld op de knop ‘Alle To Do’. 
Nu komt u bij de 
gemarkeerde en 
onbeantwoorde items 
terecht.  
 
 
 
 
 
 



14 

 
Stap 2: Bij gemarkeerde 
items moet het rode 
vlaggetje weg worden 
getikt. Onbeantwoorde 
items dienen alsnog 
gescoord te worden. Met 
de pijltjes rechtsboven in 
beeld kunt u schakelen 
tussen verschillende items. 
Wanneer u klaar bent, tikt u 
rechtsboven op ‘Gereed’. 
 
 
 
 
 
Ook in de testafname is het 
mogelijk om gemarkeerde 
en onbeantwoorde items 
opnieuw te bekijken. Tik 
hiervoor op de zijbalkknop 
linksboven in beeld. Hierop 
verschijnt de zijbalk, waarin 
u kunt navigeren tussen 
verschillende tests en 
items. Als u hierin naar 
boven scrollt, ziet u 
wederom een knop met 
‘Alle To Do’. Wanneer u 
hierop tikt ziet u welke 
items uw aandacht 
vereisen en kunt u hierop 
tikken om er naartoe te 
gaan. 
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Gemaakte aantekeningen bekijken 
 
 
 
Om uw gemaakte 
aantekeningen terug te 
kijken, gaat u op het 
tabblad ‘Resultaten’ naar 
‘Alle notities’. Alle door u 
gemaakte aantekeningen 
over een cliënt kunt u hier 
terugvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien u nog een notitie wilt 
toevoegen, tikt u 
rechtsboven op het 
potloodje met een plusje. 
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Resultaten bekijken 
 

 
Subtests: Onder het kopje 
‘Subtests’ in het tabblad 
‘Resultaten’ zijn de 
geschaalde en ruwe 
scores van de 
verschillende subtests 
inzichtelijk. Gebruik de 
pijltjes naast de 
onderdelen voor 
specifieke informatie, 
bijvoorbeeld om scores 
per item in te zien. Door 
op de zwarte vierkantjes te 
tikken kunt u 
leeftijdsequivalenten en 
percentielscores bekijken. 

 
 
Indexen: Het kopje 
‘Indexen’ biedt inzicht in de 
indexscores van de 
afgenomen testbatterij. 
Net als bij de subtests, 
kunt u via de pijltjes meer 
specifieke informatie 
inzien. Als u de scores op 
de grafiek aanraakt, 
verschijnen de 
percentielrang en het 
betrouwbaarheidsinterval 

van een score. 
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Vergelijkingen: Via de 
knop ‘Vergelijkingen’ kunt 
u inzicht verkrijgen in 
verschillen tussen 
subtests. Hierbij is het 
mogelijk om een kritieke 
waarde en base rate op te 
geven. Deze optie is niet 
voor alle batterijen 
inzichtelijk. 
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