Herhaalde metingen en groepsprofielen
Gebruikershandleiding voor het Hogrefe Testsystem

1.

Inloggen

Ga naar het volgende internetadres: www.hogrefe-online.com
U kunt hier uw serienummer en wachtwoord invullen.
Klik vervolgens op ‘Aanmelden’ om in te loggen in het Hogrefe Testsystem.

Nadat u bent ingelogd, wordt het startscherm weergegeven.

Klik rechts bovenin op het icoontje met de grafiek om naar het overzicht van uw resultaten te gaan:

Er opent zich een venster, waarin een overzicht wordt gegeven van alle beschikbare resultaten.
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2.

Herhaalde metingen bij één testnemer

U kunt de resultaten van één testnemer op verschillende meetmomenten met elkaar vergelijken.
Deze optie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de effectmeting van een behandeling.
Selecteer eerst een persoon in het venster ‘Testnemers’ aan de linkerkant. Selecteer met de
selectievakjes in het venster ernaast de testafnames waarvan u de resultaten wilt vergelijken.

De profielen van de geselecteerde testafnames worden nu aan de rechterkant van het scherm
weergegeven.
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U heeft in dit venster de mogelijkheid om een vergelijking tussen de verschillende meetmomenten op
uw scherm weer te geven. Klik hiervoor bovenin op ‘Herhaalde metingen’. Onderaan het scherm kunt u
de schaal selecteren waarvan u wilt dat de resultaten getoond worden.

Indien u wilt dat de resultaten van meerdere schalen in één scherm getoond worden, schuift u de
button rechts bovenin van ‘een enkele grafieklijn’ naar ‘meerdere grafieklijnen’. Wederom kunt u
onderaan het scherm de schalen selecteren waarvan u wilt dat de resultaten getoond worden.
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3.

Groepsprofielen

U kunt ook de resultaten van meerdere testnemers met elkaar vergelijken. Selecteer hiervoor eerst
de personen die u met elkaar wilt vergelijken in het venster ‘Testnemers’ aan de linkerkant.

De button in het middelste venster bovenaan verschuift nu automatisch van ‘Enkelvoudig’ naar
‘Gecombineerd’. Achter elke test wordt nu weergegeven: (aantal beschikbare resultaten / aantal
geselecteerde testnemers).

Selecteer de test waarvan u de resultaten wilt vergelijken. De profielen van de geselecteerde
testnemers worden nu aan de rechterkant van het scherm weergegeven.
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U hebt in dit venster de mogelijkheid om één profiel van een groep testnemers op uw scherm weer te
geven. Klik hiervoor bovenin op ‘Groepsprofiel’. Voor elke schaal worden hier de gemiddelden en
standaarddeviaties van de groep weergegeven.
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