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1. Inleiding
Op donderdag 19 of vrijdag 20 april 2018 dient u de antwoordbladen van de papieren
Centrale Eindtoets op te sturen naar Cito. Na verwerking van de antwoordbladen vindt er
automatisch een koppeling plaats tussen de antwoordbladen en de ingelezen leerlingen
vanuit het LAS.
Cito gaat de opgestuurde antwoordbladen koppelen aan uw ingelezen leerlingen. U kunt
door Cito benaderd worden met vragen over de antwoordbladen. Als er antwoordbladen
overblijven die Cito niet kan koppelen aan uw ingelezen leerlingen, dan krijgt u het verzoek
deze antwoordbladen zelf handmatig te koppelen.
Voor het zien van de gekoppelde antwoordbladen aan uw ingelezen leerlingen en het
handmatig koppelen van antwoordbladen heeft u de rol van afnameplanner nodig. De rol
van afnameplanner moet door de beheerder van de Portal aan u worden toegekend.
In hoofdstuk 2 leest u hoe u de koppeling van de antwoordbladen aan de leerlingen kunt
bekijken. Hoofdstuk 3 beschrijft het handmatig koppelen en het ontkoppelen van leerlingen
aan antwoordbladen.
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2. Koppeling bekijken
U heeft de antwoordbladen van de papieren Centrale Eindtoets 2018 opgestuurd naar Cito.
Na verwerking van de antwoordbladen door Cito ziet u, als u inlogt als afnameplanner,
onder de optie ‘Antwoordbladen’ in de menubalk de gekoppelde antwoordbladen aan de
ingelezen leerlingen.
Log in op de portal en klik op de optie ‘Antwoordbladen’ in de menubalk.

Afbeelding 2.1, antwoordbladen

De antwoordbladen van de papieren Centrale Eindtoets zijn in de meeste gevallen al
gekoppeld aan de leerlingen die de toets hebben gemaakt. Klik op de optie ‘Antwoordbladen
verwerken’.

Afbeelding 2.2, antwoordbladen-afnamelocatie kiezen

Als u afnameplanner bent voor meerdere vestigingen, dan kunt u de juiste afnamelocatie
selecteren in het dropdownmenu.
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Afbeelding 2.3, antwoordbladen nog niet verwerkt

Als uw antwoordbladen nog niet zijn opgestuurd/verwerkt, dan ziet u de melding ‘Geen
antwoordbladen ontvangen’.
Zijn de antwoordbladen van uw gekozen afnamelocatie ontvangen en verwerkt, dan ziet u
de antwoordbladen van de papieren Centrale Eindtoets gekoppeld aan de ingelezen
leerlingen vanuit het LAS.
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Afbeelding 2.4, antwoordbladen verwerkt

Links staan de gegevens van de antwoordbladen, rechts de gegevens van de ingelezen
leerlingen uit het LAS.
In het groen worden de antwoordbladen weergegeven die gekoppeld zijn aan een ingelezen
leerling uit het LAS. In het rood worden de antwoordbladen weergegeven die nog niet
gekoppeld zijn aan een ingelezen leerling.
Als u met uw muis op de gekoppelde leerling gaat staan verschijnt er een informatievenster
met het leerlingnummer uit het LAS en de geboortedatum van de leerling.
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3. Antwoordbladen verwerken
De antwoordbladen worden veelal automatisch gekoppeld aan ingelezen leerlingen uit het
LAS. Antwoordbladen die niet door Cito gekoppeld kunnen worden kunt u zelf handmatig
koppelen aan uw ingelezen leerlingen. Ook kunt u leerlingen van een antwoordblad
ontkoppelen als dat nodig is. Hoe u dat doet leest u in paragraaf 3.2.

3.1 Leerling koppelen
Log in op de portal en klik op de optie ‘Antwoordbladen’ in de menubalk. Klik vervolgens op
de optie ‘Antwoordbladen verwerken’. U selecteert uw afnamelocatie, vervolgens krijgt u
een overzicht van de antwoordbladen die voor uw locatie verwerkt zijn.

Afbeelding 3.1, antwoordbladen verwerken, leerling niet gekoppeld

Via de optie ‘Gekoppeld aan’ kunt u een in rood weergegeven antwoordblad koppelen aan
een ingelezen leerling uit het LAS.
Als een ingelezen leerling uit het LAS niet geselecteerd kan worden, dan is hij al gekoppeld
aan een antwoordblad (zie grijze leerlingen in afbeelding 3.2). Als u met uw muis op de
gekoppelde leerling gaat staan verschijnt er een informatievenster met het leerlingnummer
uit het LAS, het antwoordblad waaraan de leerling gekoppeld is en de geboortedatum van
de leerling.
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Staat een leerling niet in de lijst van ingelezen leerlingen uit het LAS dan
moet u een nieuw EDEXML-bestand inlezen waar de leerling wel op staat.
Nadat u een nieuw bestand heeft ingelezen, staat de leerling wel in de lijst
van te koppelen leerlingen.

Afbeelding 3.2, antwoordbladen verwerken, leerling niet te koppelen

U zoekt de juiste leerling in het dropdownmenu ‘Selecteer een leerling’. U klikt op de
leerling die u wilt koppelen aan het antwoordblad. U ziet op afbeelding 3.2 dat de leerling R.
Dulbic in het overzicht groen is geworden.

Afbeelding 3.2, antwoordbladen verwerken, Leerling koppelen

Na het selecteren van de juiste leerling uit het dropdownmenu klikt u op de optie
‘Koppelingen verwerken’. De leerling wordt nu daadwerkelijk aan het antwoordblad
gekoppeld ten behoeve van het aanmaken van het leerlingrapport. De leerlingrapporten zijn
vanaf 15 mei beschikbaar.
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3.2 Leerling ontkoppelen
U kunt een leerling van een antwoordblad ontkoppelen als de leerling bijvoorbeeld niet bij
uw afnamelocatie hoort.
U kiest voor het betreffende antwoordblad de optie ‘Niet koppelbaar’ in het dropdownmenu .

Afbeelding 3.3, antwoordbladen verwerken, Leerling ontkoppelen

Het antwoordblad wordt nu in het rood weergegeven en is niet meer gekoppeld aan de
leerling.

Afbeelding 3.4, antwoordbladen verwerken, Leerling is weer beschikbaar om te koppelen

U klikt na het aanbrengen van de wijziging(en) op de optie ‘Koppelingen verwerken’. De
wijziging wordt nu daadwerkelijk verwerkt.
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