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Inloggen en resultaten openen
HTS 5 is vanaf elke computer met een
internetverbinding te gebruiken. Ga naar:
https://www.hogrefe-online.com en log
hier in met de gegevens die u per e-mail
heeft ontvangen.
Klik in het beginscherm van HTS 5
rechtsboven op het grafieksymbool: er
opent zich een nieuw venster met uw
beschikbare resultaten.

Wensprofiel opstellen 1/2
Hier is het mogelijk één persoon te vergelijken met een wensprofiel.
Vink hiervoor in het linker venster een testnemer aan, en in het middelste venster een test: in
het rechter venster verschijnt nu het profiel van deze persoon bij deze test. Om dit te vergelijken
met een wensprofiel klikt u rechts bovenin op het eerste gele icoontje > dan op ‘Wensprofiel
configureren’ > en op ‘Profiel definiëren’.

Wensprofiel opstellen 2/2
In dit nieuwe venster kunt u uw wensprofiel
instellen. Stel per schaal uw gewenste score
in, of selecteer een breder scorebereik (in
plaats van één specifieke score).
• Druk nu op ‘Sluiten’: het wensprofiel wordt nu
in het profiel van de testnemer weergeven.

Wanneer u nu op ‘Rapport samenstellen’
klikt, kunt u onder ‘Profielformulier’,
‘Wensprofiel’ aanvinken om het wensprofiel
in het rapport te weergeven.

Wensprofiel vergelijken meerdere testnemers 1/2
U kunt ook meerdere testnemers met een wensprofiel vergelijken.
f

Vink hiervoor in het linker venster verschillende testnemers aan, en in het middelste venster een
test: in het rechter venster verschijnen nu de profielen van deze personen bij deze test. Om dit te
vergelijken met een wensprofiel klikt u rechts bovenin op het eerste gele icoontje > dan op..
• ‘Wensprofiel configureren’ > ‘Profiel definiëren’ om een nieuw wensprofiel te maken
• ‘Wensprofiel selecteren’ om een bestaand wensprofiel te selecteren

Wensprofiel vergelijken meerdere testnemers 2/2
Na het aanmaken of selecteren van een
wensprofiel verschijnt deze in de profielen
van de testnemers.
Wanneer u nu op ‘Rapport samenstellen’
klikt, kunt u onder ‘Profielformulier’,
‘Wensprofiel’ aanvinken om het wensprofiel
in het rapport te weergeven.
Links boven de profielen kunt u via ‘Ranking’
zien welk profiel het meest overeenkomt met
het wensprofiel. Selecteer een norm,
wensprofiel en kies ‘Verwerken’: de
testnemers worden nu geordend van meest
naar minst overeenkomend met het
wensprofiel.

Meer uitleg, tips en hulp
Wilt u meer uitleg en tips over andere functies van HTS 5?
Bekijk dan de overige korte handleidingen via onze website www.hogrefe.nl
Hebt u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Bekijk dan ook eens onze introductievideo. Uiteraard kunt u ook altijd
contact met ons opnemen via advies@hogrefe.nl
We hopen dat onze tests en vragenlijsten van waarde zijn bij uw werkzaamheden!
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