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Aanpassingen OSCE-module 

Invoegen 

Bij het invoegen van een formuliergroep voor een groep studenten is het nu mogelijk om het aantal 

beoordelaars waaruit u kunt kiezen te begrenzen op beoordelaars die boven de groep staan waarvoor u 

toetsen gaat invoeren. U kunt dit in de Admin op templateniveau instellen.  

 

NB. Indien u op individueel niveau een beoordelaar gaat wijzigen kunt u - ongeacht de instelling op 

templateniveau - kiezen uit alle beoordelaars. Dit om bij het aanpassen zo flexibel mogelijk te zijn. 

Uitzonderingen op individueel niveau 

Vanaf versie 3.76 is het mogelijk om in de OSCE-module vanuit de moderator op individueel niveau 

aanpassingen te maken zoals: 

• Formulier verwijderen; 

• Beoordelaar wijzigen; 

• Deadline aanpassen als deze nog niet is verlopen; 

• Formulier opnieuw invoegen. 

Indien u op individueel niveau een beoordelaar gaat wijzigen kunt u - ongeacht de instelling op templateniveau 

- kiezen uit alle beoordelaars. Dit om bij het aanpassen op zo flexibel mogelijk te zijn. 

Wijzigen bestaand formulier 

1. U gaat naar de ingevoegde toets/ formuliergroep voor de groep studenten waar u aanpassingen wilt 

doen. 

2. Vink het formulier dat u wilt aanpassen aan 

3. Klik op Bewerken > Wijzigen (of eventueel verwijderen) 

4. Kies in de pop-up de gewenste wijzigingen en klik op ‘Ok’. 

 

 



2 
 

Toevoegen nieuw formulier 

1. U gaat naar de ingevoegde toets/ formuliergroep waar u een formulier wilt invoegen 

2. Klik op Invoegen  

3. Er verschijnt een pop up waarbij u de studenten in de groep ziet en kunt selecteren voor welke 

student u een formulier wilt invoegen. 

4. Vervolgens kiest in de nieuwe pop-up het formulier, de beoordelaar en eventueel een inleverdeadline 

en/of sluitingsdatum van het formulier. 

5. Indien het geen inleveropdracht betreft, dient het formulier handmatig verzonden te worden. 

 

 

Aanpassing sync functie 

De functie om de inhoud van een ingevoegde toets/ formuliergroep te synchroniseren verandert. Omdat de 

inhoud van de ingevoegde toets/ formuliergroep niet meer voor elke student gelijk hoeft te zijn zullen er niet 

langer formulieren ingevoegd of verwijderd worden. In plaats van syncen zal deze functie nu de ingevoegde 

toets/ formuliergroep vergelijken met de inhoud van de groep. U krijgt te zien: 

1. Welke studenten in de groep zitten, maar geen formulieren hebben 

2. Welke studenten niet in de groep zitten, maar wél nog formulieren hebben 

 

 

Voor deze studenten kunt u op het laagste niveau formulieren toevoegen of verwijderen. Het is dus aan te 

bevelen pas ingevoegde toets/ formuliergroepen uit te zetten als de groepsindeling definitief is. 


