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Handleiding TestReporter Toets Verpleegkundig Rekenen 
 
 

1 Inloggen in Cito Portal 
Ga naar www.cito.nl en klik op Portal rechts boven in het scherm (https:// portal.secure.cito.nl).  
 
Op deze Cito Portal staan alle applicaties die u nodig heeft om de Toets Verpleegkundig Rekenen af te 
kunnen nemen: 

 Met de TestPlanner plant u kandidaten in voor de Toets Verpleegkundig Rekenen en controleert u 
of uw infrastructuur (PC’s en netwerk) geschikt is voor de Toets Verpleegkundig Rekenen. 

 Met de TestReporter maakt u overzichten van de resultaten voor de Toets Verpleegkundig 
Rekenen. 

Op de Cito Portal zijn handleidingen als downloads beschikbaar. 
 
Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 
U heeft uw gebruikersnaam en wachtwoord van Cito ontvangen via een brief.  
 
Type de gebruikersnaam en het wachtwoord en klik op de knop Log In. 
 
Wanneer u de eerste keer inlogt, moet u direct uw wachtwoord wijzigen (zie bijlage bij de brief).  
 
De startpagina Welkom op Cito Portal opent in een nieuw browser venster. Sommige popup blockers 
blokkeren dit venster waardoor de startpagina niet verschijnt. Raadpleeg de Hulpfunctie van uw popup 
blocker om dit te voorkomen. 
 
  

http://www.cito.nl/
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Klik op Verpleegkundig Rekenen.  
 
De pagina Verpleegkundig Rekenen op Cito Portal verschijnt. 
 

 
 
 
Klik links in het menu op TestReporter.  
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De pagina Rapportages verschijnt: 
  

 
 
Kies de juiste versie Verpleegkundig Rekenen als onderwerp.  
Is de toets gemaakt in de ‘oude versie’, kies dan de bovenste regel. Is de toets gemaakt in de 2

e
 versie 

(versie 2), vink dan de onderste regel aan. 

 
 
Kies de presentatievorm van het overzicht, dat u wenst op te slaan of te printen. 

 Overzicht per kandidaat: pdf-bestand met totaalscore en score voor de drie domeinen ‘Vaste en 
vloeibare medicatie’, ‘Verdunningen en oplossingen’ en ‘Overig’ van de geselecteerde individuele 
kandidaten.  

 Overzicht per groep: pdf-bestand met totaalscore en score voor de drie domeinen ‘Vaste en 
vloeibare medicatie’, ‘Verdunningen en oplossingen’ en ‘Overig’ van de geselecteerde kandidaten 
per groep.  

 Export-bestand: een csv-bestand met alle gegevens van de geselecteerde kandidaten. 
 
De pdf-bestanden opent u met Adobe Reader. Deze gratis applicatie kunt u downloaden via Internet.  
Het csv-bestand opent u met Excel of met een statistisch verwerkingsprogramma. 
 
 
Filter 
Selecteer de groepen, waarvan u overzichten wilt maken. 
Vul de begin- en de einddatum in van de te selecteren periode van toetsing. 
 
Klik op Filteren om de kandidaten te selecteren. Een overzicht van de gevonden kandidaten in de selectie 
verschijnt. 
 
 
Met de CTRL en SHIFT toetsen selecteert u meer kandidaten tegelijk. 
 
Klik op Selecteer alles (Deselecteer alles) om alle kandidaten te (de-)selecteren. 
Klik op Genereer Rapportage om de overzichten te laten maken. 


