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Toelichting Facet voor kandidaten 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op de hulpmiddelen 
Alleen wanneer een hulpmiddel van toepassing is bij een vraag wordt deze getoond. Het is dus mogelijk dat je niet alle hulpmiddelen 
tegelijkertijd ziet. De hulpmiddelen voor verklanking en het vergrootglas zijn op de achterzijde verder toegelicht.  
 

 
Vraag markeren 
Met deze knop kun je een vraag markeren die je op een later moment nog wilt bekijken. In het overzicht verschijnt bij 
het vraagnummer een driehoekje.  

 
Markeer tekst 
Met deze knop kun je tekst markeren. Selecteer eerst de tekst en klik daarna op deze knop. 

 

Kladblok 
Met deze knop open je een kladblok om voor jezelf aantekeningen te kunnen maken.  
Let op: alles wat je op het kladblok opschrijft is voor jezelf. Het wordt niet meegenomen in de beoordeling. 

 
Spellingscontrole 
Met deze knop kun je je tekst controleren op spelfouten. 

 
Geluidssterkte 
Met deze knop verschijnt een schuifbalk. Tijdens de toets kun je het geluid hiermee harder en zachter zetten.  

 
Opnieuw 
Met deze knop wordt je antwoord gewist en kun je een nieuw antwoord invoeren.  

 
Vergrootglas 
Met deze knop kun je inzoomen op een afbeelding of de tekst. 

 
Verklanking 
Met deze knop kun je de tekst op het scherm door de computer laten voorlezen.  

 
Hulpmiddeleninformatie 
Met deze knop krijg je uitleg over de hulpmiddelen die je in de toets kunt gebruiken.  

 
Formulekaart 
Met deze knop open je een formulekaart die je kunt gebruiken bij het beantwoorden van de vraag. 

 
Rekenmachine 
Met deze knop open je een rekenmachine die je kunt gebruiken bij het beantwoorden van de vraag. 

 
Letterplankje 
Met deze knop kun je speciale tekens of symbolen invoeren.  

 
Meetlat 
De meetlat kun je gebruiken bij het beantwoorden van de vraag. De meetlat kan met de muis verplaatst worden. 

 
Geodriehoek 
Met deze knop kun je, bijvoorbeeld met wiskunde, hoeken meten. De geodriehoek kan met de muis verplaatst worden. 

 
Windroos 
Met deze knop kun je, bijvoorbeeld bij wiskunde, hoeken meten. De windroos kan met de muis verplaatst worden.  

Licht gekleurd = vraag beantwoord 

Donker gekleurd = vraag nog niet beantwoord 

Okergele markering = gemarkeerde vraag 

   

Ga naar de volgende vraag 

In het overzicht zie je van  

alle vragen of ze beantwoord  

zijn en of je er nog op wilt  

terugkomen.         

Met de knop inleveren, lever  

je het examen in. Na het  

inleveren zijn er geen  
wijzigingen meer mogelijk. 

Een toelichting op de hulpmiddelen 

vind je onder dit plaatje. 

Ga naar de vorige vraag 
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 Gebruik van verklanking 

 

Met de knop  kun je de tekst op het scherm door de computer laten voorlezen. Je ziet deze knop alleen als je recht hebt op het 
voorlezen van de tekst. 

Met de knop  kun je de verklanking aanpassen aan je eigen voorkeur.  

 

 

Je start het voorlezen met de knop . De voorlezer kun je ook in een tekst laten beginnen met lezen, met een dubbelklik in de 

tekst en vervolgens een klik op .   

Is de voorlezer al gestart en je wilt alleen een gedeelte van de tekst laten voorlezen, klik dan op de knop . De voorlezer stopt met 

lezen. Selecteer de tekst die je wilt laten voorlezen, klik vervolgens op   

De snelheid van het voorlezen kun je aanpassen door het blokje  naar links of naar rechts te verplaatsen.  
 
 

 Gebruik van het vergrootglas 
 

Klik op de knop  om een kader te openen waarin je een tekst of afbeelding kunt vergroten. Verplaats je cursor over de tekst of 
afbeelding om de vergroting in het kader te tonen. 

 

Je kunt het kader groter maken door op  te klikken en te verslepen. Het kader zelf kan ook versleept worden door het kader te 
selecteren en met de curssu over het scherm te verplaatsen. 
 

Het kader blijft zichtbaar als je naar een volgende vraag gaat. Klik op  om het kader te sluiten. 
 
 

Toelichting op de icoontjes bij een vraag 
 

 

Afbeelding tonen 
Met deze knop kun je een afbeelding als pop-up laten tonen.  

 

Filmfragment tonen 
Met deze knop kun je een filmfragment als pop-up laten tonen. 

 

Tekstblok tonen 
Met deze knop kun je een tekstblok als pop-up laten tonen. 

 
 
Examen/toets bestaat uit meerdere delen 
Bestaat een examen/toets uit meerdere delen? Er wordt duidelijk om een bevestiging gevraagd om van deel 1 naar deel 2 te gaan. 

Na het afsluiten van deel 1, is het niet meer mogelijk om terug te gaan naar deel 1. 
 
 


