
 

 

 

Instructie offline beoordelen van observatie.  

Met de functie offline beoordelen kunt u in Praktijkbeoordelen ook examens digitaal afnemen zonder 

daar bij een internetverbinding nodig te hebben.  

- U moet dit voorbereiden als u nog wel internet heeft. 

- De examens die klaar staan om af te nemen, worden opgeslagen in de browser.  

- Het is van belang om de browser waarin u de examens klaarzet terwijl u nog online bent, dat 

u ook die browser gebruikt voor het offline afnemen.  

- Wij adviseren het gebruik van een up-to-date browser zoals Google Chrome. 

 

Website: https://examenwerk.praktijkbeoordelen.nl 

Inloggen rol beoordelaar. 

1.1 

Het is mogelijk om de beoordeling van een observatie offline klaar te zetten.  

Inloggen als beoordelaar. 

Klik op examen.  

Nieuw: knoppen online/offline. 

Ga bij onderstaand scherm naar de knoppen ‘online/offline’. 

Kies offline voor offline beoordelen. 

 

 

1.2 

Wijzigingen in het scherm: 

Boven af te nemen examens staat ‘Mode offline´. 

Bij active mode staat ‘offline’. 

In plaats van inzien staat er ‘observeren’ achter het examen. 
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1.3 

De internet verbinding mag nu verbroken worden om offline te kunnen observeren. Indien er 

meerdere examens klaarstaan, kunnen alle examens voor ‘observatie’ ook offline gekozen 

worden. 

 

U kunt uw computer of tablet uitzetten nadat u offline bent gegaan. Na het opstarten opent u de 

eerder gebruikte browser en gaat u terug naar https://examenwerk.praktijkbeoordelen.nl. U bent 

automatisch ingelogd en u kunt beginnen met beoordelen. 

 

De examens kunnen afgenomen worden door te kiezen voor ‘observeren’ bij de gewenste regel en 

dan naar examen te gaan en dan de score voor observatie aan te vinken. Het invullen is gelijk 

aan online afnemen. 

 

 

https://examenwerk.praktijkbeoordelen.nl/
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1.4 Na het invullen van de beoordeling deze opslaan. 

 

Voorbeeld bij 2 beoordelaars observatie. 

 

Voorbeeld bij 1 beoordelaar observatie. 

 

1.5 Let op: Vastleggen kan alleen online. 

 

 

1.6  

Zet de internet verbinding weer aan zodra dat mogelijk is. 

De button synschroniseer wordt dan donkergroen. 

Eerst moet er gesynchroniseerd worden. 

Klik op de button ‘synchroniseer’. 

 

 

1.7 
Klik op de knop ‘online’.  

De knop ‘online’ wordt donkergroen. De active mode staat op online. 
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1.8  

Klik bij betreffende kandidaat bij af te nemen examens op ‘inzien’. 

Klik bij ‘examen’. 

De beoordeling, die u offline heeft afgenomen, is beschikbaar. 

• Bij twee beoordelaars oordeel per beoordelaar vastleggen*. 

• Bij één beoordelaar direct bij het eindoordeel. 

Klik op opslaan en vastleggen. 

Werk het examen verder af zoals gebruikelijk. 

 

*In geval van 2 beoordelaars kan de eindbeoordeling alleen online, nadat beide beoordelaars 

hebben gesynchroniseerd, worden ingevuld. Dit vanwege het samenvoegen van de beide offline 

observaties. 

Let op: Offline beoordelen is alleen beschikbaar voor observatie. Beoordeling van bewijs en mondeling is 

alleen mogelijk online.  

Kan een beoordelaar gewisseld worden als er al in offline mode klaar staat voor een beoordelaar die 

bijv. ziek is? Wat moet de school in dit geval doen? 

Ja dat kan.  

De beoordelaar die dan offline is en gewisseld wordt, mag dan niks invullen en opslaan. Want dan gaat 

het mis bij synchroniseren aangezien hij/zij dan niet meer aan dat examen gekoppeld is. 

Kan er gesynchroniseerd worden als er al een beoordeling staat ingevuld en opgeslagen maar deze nog 

niet is vastgelegd? Wordt de beoordeling dan overschreven? 

De beoordeling wordt dan overschreven. De laatst opgeslagen beoordeling is van toepassing. Tip: na 

synchroniseren altijd eerst de beoordeling definitief vastleggen. 

 

 


