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Kurzweil is inmiddels Mondia-breed geïmplementeerd! Dat betekent dat u als docent te
maken kunt krijgen met leerlingen die toetsen maken met Kurzweil.
De praktijk en aandachtspunten:
1. De leerling is bij de ondersteuningscoördinator in beeld en er is bekend dat de
leerling gebruik maakt van Kurzweil. De leerling, ouders en school hebben een
Kurzweil-contract ondertekend. Deze is te vinden in SOM.
2. De leerling geeft bij opgave van de toets bij de docent aan dat hij/zij de toets met
behulp van Kurzweil wil maken.
3. De leerling zorgt zelf voor een (opgeladen) laptop en oortjes/koptelefoon.
4. De docent zorgt ervoor dat de toets in PDF of Word op een USB-stick staat. Kurzweil
USB-sticks zijn te verkrijgen bij de receptie (Breeweg: ontvangt deze van
ondersteuningscoördinator).
5. Als de toetsen worden uitgedeeld krijgt de desbetreffende leerling de papieren versie
uitgereikt met daarbij de usb-stick.
6. De leerling plaatst zelfstandig de usb stick in de laptop en kan (na het scannen)
starten met de toets.
7. De leerling schrijft in principe de antwoorden van de toets op het reguliere toetsblad.
Bij gebruik van Kurzweil als tekstverwerker noteert de leerling de antwoorden in een
leeg tekstdocument en slaat dit tekstdocument voorzien van naam op de usb-stick (of
anders met docent overeengekomen, bijv. via email of ELO) op en controleert samen
met de docent of dit goed opgeslagen is.
8. De leerling zorgt ervoor dat het logboek van Kurzweil is ingeschakeld en internet -na
het starten van de toets- wordt geblokkeerd (vliegtuigmodus).
9. Na afloop van de toets kan vóór het afsluiten de docent in het logboek* controleren of
er geen gebruik van andere programma’s is gemaakt en of de toets goed is
opgeslagen. Daarna wordt de usb-stick aan de docent teruggeven.
Oneigenlijk gebruik van Kurzweil wordt gezien als fraude. De leerling mag in geval van
fraude op Nehalennia niet langer gebruik maken van Kurzweil bij toetsen en schoolexamens.
Met betrekking tot de toets waarbij fraude geconstateerd wordt/is noteert de docent het cijfer
1.0.

*Logboek bekijken:
Onder ‘hulpmiddelen’ bovenaan, staat halverwege ‘gebruikslogboek…’ klik daarop,
Klik vervolgens in het venster op ‘bekijk volledig logboek’. Dan is de lijst van acties zichtbaar.

LET OP: vóór de toets moet het logboek actief worden gemaakt! -> vinkje voor ‘logboek
actief’

Voorbeeld logboek:

N.B.: Het logboek kan eenvoudig opgeslagen worden! Ook op de usb-stick.
(‘Bestand’-> ‘opslaan als’-> dan locatie kiezen-> usb stick!)

