
Handleiding Exams from Home 

Vanuit het perspectief van de docent/proctor/organization admin. Dat wil zeggen: alleen als je een 
Certiport test centrum hebt. 

2 TIPS: 
- Laat leerlingen vooraf een test-account aanmaken via
https://www.certiport.com/portal/Pages/Registration.aspx . Dit scheelt je 10-15 minuten!
- Laat kandidaten vooraf de schermresolutie op 1280x800 zetten. Als het scherm in je browser te
klein is, gebruik dan CTRL + muisscrol of CTRL + of - om het schermpje groter te maken.

1. Surf naar www.certiportexams.com
2. Login als organisation administrator
3. Kies +2 als tijdzone, zodat de tijd in het rode blokje matched met je systeemtijd (klok):

4. Vul Request a new Booking in:
- Je kunt alleen hele uren boeken. Als je om 10:30u wilt starten, kies dan 10:00u en start 

het examen wat later op.
- Dutch Machines kunnen op dit moment max 1-5 kandidaten tegelijk afnemen per uur.
- English Machines kunnen meer kandidaten afnemen. Op English Machines kun je alleen 

Engelstalige examens doen, en op Dutch Machines alleen Nederlandstalige examens.
- Vul het 900 nummer in van jouw testcentrum.

 OF: 

https://www.certiport.com/portal/Pages/Registration.aspx
http://www.certiportexams.com/


5. Your Bookings menu ziet er zo uit. De proctor link kun je kopiërend of naar jezelf mailen (check
evt. spambox). De candidate links kun je kopiëren naar je leerlingen of naar jezelf laten mailen. 
Bij options kun je de booking annuleren. Vanaf +/- 5 minuten voor het geplande examens 
worden de VMs actief en kun je het examen opstarten. Je kunt de deelnemerslinks meteen 
delen met leerlingen (dus ook al dagen van tevoren), maar pas als jij stap 6 hebt uitgevoerd 
(VMs opstarten), worden de deelnemerslinks actief.

Een gereserveerde VM blijft 2 uur actief. Daarna sluit de VM zichzelf af. Je hebt dus voldoende 
tijd om een examen op te starten, wachtwoorden in te vullen, etc.

Hier een plaatje met 
10 deelnemerslinks:

6. Als proctor gebruik je de proctor link en kies je Start Machines:

7. Je komt op een overzichtspagina met (in dit geval) 10 machines die je live kunt volgen:



8. Terwijl u wacht, starten de VMs op. Met de linkjes kun je snel springen tussen de VMs:

9. Laat de leerling inloggen op de VM. U kijkt toe en helpt hem/haar indien nodig:

Let op: op het plaatje hier beneden staat rechtsboven staat English. Op deze VM staan alleen 
Engelse examens. Als u dit wijzigt naar Dutch, staan hier geen Nederlandstalige examens op 
geïnstalleerd. Als er na het opstarten staat Dutch kunt u alleen Nederlandstalige examens 
afnemen (MOS + Adobe) en geen Engelstalige examens. Als u dus Azure fundamentals wilt doen 
(een Engelstalig examen), moet u English machines reserveren



10. Gebruik uw eigen voucher of de voucher toegekend aan je testcentrum:

11. Keur als proctor het examen goed om een ‘go’ te geven:

11b. In plaats van zelf als proctor het examen goed te keuren (wat veel tijd kost bij grote groepen 
leerlingen, kun je ook een dummy / proctor account aanmaken op certiport.com. Log in op 
www.certiport.com , ga naar ORG Profile > Associations. Geef het dummy / proctor account alleen 
proctor rechten. U kunt de inlog en wachtwoord van de dummy-proctor delen met leerlingen.

Bijvoorbeeld:
Inlog: PietjePuk 
wachtwoord: donaldduck

Na afloop van het examen wijzigt u het wachtwoord bijvoorbeeld in mickeymouse. Op die manier 
kunnen leerlingen zelf hun examen opstarten nadat ze van u de link hebben ontvangen.

 



12. De studenten starten het examen op en u kunt op meerdere schermpjes meekijken hoe zij het
doen. Indien u fraude wilt tegengaan: kunt u overwegen om Teams camera verplicht aan te 
zetten. Maar de meeste examens duren 50 minuten en zijn qua tijd te kostbaar om te 
spieken:

13. Na het behalen van het examen kunnen deelnemers vouchers claimen via YourAcclaim.com. 
Als dit niet lukt, stuur dan een mail naar lcsupport@slbdiensten.nl 




