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1. Een account aanmaken 

Stap 1. Ga je voor het eerst met het Boom testcentrum aan de slag? Ga dan 

na of je praktijk al een account heeft. De beheerder van dit account kan jou 

daaraan toevoegen. Is er nog geen account? Vraag dan een account aan. 

Ga naar www.boomtestcentrum.nl en klik op ‘Account aanvragen’ 

rechtsboven of op ‘Aanmelden voor een ggz-account’ onderaan (zie 

afbeelding 1.1).  

 

Afbeelding 1.1: Vraag een account aan.  

Stap 2. Vul links de gegevens van je instelling in en rechts de gegevens van 

degene die het account gaat beheren (zie afbeelding 1.2). Kies een 

wachtwoord voor de beheerder (kies een wachtwoord dat je gemakkelijk 

kunt onthouden, maar voor anderen moeilijk te achterhalen is). De velden 

met een asterisk (‘*’) zijn verplicht. 

De beheerder kan onder andere medewerkers toevoegen aan het account, 

bepalen van welke cliënten de medewerkers de gegevens kunnen zien en bij 

welke cliënten zij tests kunnen afnemen. De beheerder is ook verantwoordelijk 

voor het invoeren van de tokens waarmee credits kunnen worden 

geactiveerd. De credits heb je nodig om tests van Boom te kunnen afnemen 

en normeren.   

www.boomtestcentrum.nl


 Handleiding Boom testcentrum ggz   4 
 

 

Afbeelding 1.2: Vul de gegevens van de instelling en de beheerder in.  

Stap 3. Geef aan of je een school- of een ggz-instelling bent (zie afbeelding 

1.3). In een schoolaccount wordt gesproken van ‘leerlingen’ en in een ggz-

account van ‘cliënten’. Gebruik je de Schoolvaardigheidstoetsen of de LMT? 

Kies dan voor een schoolaccount. 

Let op: heb je gekozen voor een schoolinstelling? Gebruik dan de 

‘Handleiding Boom testcentrum – Onderwijs’.  

  

Afbeelding 1.3: Geef aan of je een school- of ggz-instelling bent.  
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Stap 4. Voeg ten slotte onderin je scherm de test(s) van Boom toe waarvan 

jouw instelling gebruikmaakt en klik op ‘Aanvraag verzenden’ (zie afbeelding 

1.4). 

 

Afbeelding 1.4: Kies de tests en verzend de aanvraag.  

Stap 5. De beheerder ontvangt een bevestiging van de aanvraag via de 

mail. De aanvraag wordt binnen twee werkdagen door ons beoordeeld. Na 

beoordeling ontvangt de beheerder hiervan bericht en kan die inloggen.  

Ga naar www.boomtestcentrum.nl en vul het e-mailadres en het bij de 

aanvraag van het account gekozen wachtwoord in. Klik vervolgens op de 

rode knop ‘Inloggen’ (zie afbeelding 1.5). 

 

Afbeelding 1.5: Log in met je mailadres en wachtwoord.  

www.boomtestcentrum.nl
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Stap 6. Nadat je bent ingelogd kom je terecht in het cliëntenoverzicht. Dit is 

het basisscherm (zie afbeelding 1.6). Je kunt hier altijd naar terugkeren door 

links bovenin het scherm op het logo van het Boom testcentrum te klikken.  

Het beheerdersaccount heeft in het menu bovenin het scherm de optie 

‘Beheer’. Bij een account van een testafnemer ontbreekt deze optie. 

 

Afbeelding 1.6: Cliëntenoverzicht van het Boom testcentrum. 
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2. Een locatie toevoegen 

Telt je instelling meerdere locaties? In dat geval is het handig deze direct in te 

voeren. Alleen de beheerder van het account kan dit doen. Je kunt cliënten 

vervolgens aan deze locatie(s) koppelen en de locatie(s) als filter gebruiken 

in het cliëntenoverzicht. 

Stap 1. Klik in het menu bovenin het scherm op ‘Beheer’ en vervolgens op 

‘Locaties beheren’ (zie afbeelding 2.1). 

 

Afbeelding 2.1: Klik op ‘Locaties beheren’. 

Stap 2. Klik vervolgens op de rode knop ‘Locatie toevoegen’ (zie afbeelding 

2.2). 

 

Afbeelding 2.2: Klik op ‘Locatie toevoegen’. 
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Stap 3. Vul de locatiegegevens in en klik op de rode knop ‘Locatie 

toevoegen’ (zie afbeelding 2.3). Alleen het invoeren van de naam van de 

locatie is verplicht.  

 

Herhaal stappen 2 en 3 om meer locaties toe te voegen. 

 

Afbeelding 2.3: Vul de gegevens in en klik op ‘Locatie toevoegen’. 
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3. Een cliëntgroep toevoegen 

De beheerder van het account kan cliëntgroepen aanmaken en hier de 

betreffende cliënten aan toevoegen. De cliëntgroepen zijn dan ook als filter 

te gebruiken in het cliëntenoverzicht. 

Stap 1. Klik in het menu bovenin het scherm op ‘Beheer’ en vervolgens op 

‘Cliëntgroepen beheren’ (zie afbeelding 3.1). 

 

Afbeelding 3.1: Klik op ‘Cliëntgroepen beheren’. 

Stap 2. Klik vervolgens op de rode knop ‘Cliëntgroep toevoegen’ (zie 

afbeelding 3.2). 

 

Afbeelding 3.2: Klik op ‘Cliëntgroep toevoegen’. 
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Stap 3. Vul de groepsgegevens in en klik op de rode knop ‘Cliëntgroep 

toevoegen’ (zie afbeelding 3.3). Alleen het invoeren van de naam van de 

cliëntgroep is verplicht. Je kunt ook een locatie aan de cliëntgroep 

toevoegen.  

Herhaal stappen 2 en 3 om meerdere cliëntgroepen toe te voegen. 

 

Afbeelding 3.3: Vul de gegevens in en klik op ‘Cliëntgroep toevoegen’. 
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4. Een medewerker toevoegen 

Wil je meerdere medewerkers toevoegen aan je account? De beheerder 

van het account kan dit zelf doen. 

Stap 1. Klik bovenin het scherm op ‘Beheer’ en in het menu op ‘Medewerkers 

beheren’ (zie afbeelding 4.1). 

 

Afbeelding 4.1: Klik op ‘Medewerkers beheren’. 

Stap 2. Klik vervolgens op de rode knop ‘Medewerker toevoegen’ (zie 

afbeelding 4.2). 

 

Afbeelding 4.2: Klik op ‘Medewerker toevoegen’. 
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Stap 3. Vul onder ‘Gegevens medewerker’ de gegevens in van de 

medewerker voor wie je een account aanmaakt (zie afbeelding 4.3). Vink de 

rol(len) die de medewerker binnen het Boom testcentrum heeft aan. Let erop 

dat je achter het veld ‘Actief’ voor de optie ‘Ja’ kiest. Kies vervolgens een 

wachtwoord.  

Rechts in het scherm kun je (als je al een cliëntgroep hebt aangemaakt) 

cliëntgroepen aan de medewerker toewijzen door ze aan te vinken. Klik ten 

slotte op de rode knop ‘Medewerker toevoegen’. 

 

Afbeelding 4.3: Vul de gegevens in en koppel de medewerker aan een cliëntgroep. 
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Stap 4. De medewerker ontvangt de inloggegevens nu op het door jou 

ingevulde e-mailadres en kan direct aan de slag. We raden aan de 

medewerker het wachtwoord direct na het inloggen aan te laten passen (zie 

hoofdstuk 5 van deze handleiding).  

 

Een testafnemer ziet slechts de cliënten die door diegene zelf zijn 

aangemaakt of door de beheerder aan diegene zijn toegewezen. Dit heeft 

als voordeel dat het account overzichtelijk blijft én zo voorkom je dat alle 

persoonlijke gegevens van cliënten voor iedereen toegankelijk zijn. 

 

Stap 5. Werk je voor meerdere scholen of praktijken? Dan is het ook mogelijk 

om aan meerdere instellingen te worden gekoppeld. Je hebt in dat geval dus 

slechts één account nodig, maar kunt wisselen tussen de verschillende 

scholen of praktijken. 

Wanneer de medewerker al een account heeft in het Boom testcentrum, klik 

je als beheerder op ‘Bestaande gebruiker toevoegen aan instelling’ (zie 

afbeelding 4.4). De beheerder voert het e-mailadres van de bestaande 

gebruiker in en vervolgens wordt het account van de gebruiker gekoppeld 

aan de instelling. 

 

Afbeelding 4.4: Klik op ‘Bestaande gebruiker toevoegen aan instelling’. 
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De gekoppelde medewerker kan vervolgens na het inloggen wisselen tussen 

de instellingen waaraan die gekoppeld is. Dit kan door te klikken op ‘Instelling 

kiezen’ (zie afbeelding 4.5). 

 

Afbeelding 4.5: Ga naar ‘Instelling kiezen’. 

Kies vervolgens de juiste instelling en klik op ‘Instelling kiezen’. Je kan hier ook 

een nieuwe instelling aanvragen (zie afbeelding 4.6). 

 

 

Afbeelding 4.6: Wissel tussen instellingen waaraan je gekoppeld bent. 

  



 Handleiding Boom testcentrum ggz   15 
 

5. Wachtwoord aanpassen 

Stap 1. Log in met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. 

Stap 2. Klik rechts bovenin het scherm op je naam en vervolgens op de knop 

‘Mijn gegevens aanpassen’ (zie afbeelding 5.1). 

 

Afbeelding 5.1: Klik op ‘Mijn gegevens aanpassen’. 

Stap 3. Klik onder ‘Mijn gegevens’ op de knop ‘Wachtwoord aanpassen’ (zie 

afbeelding 5.2). Pas vervolgens je wachtwoord aan. 

 

Afbeelding 5.2: Klik op ‘Wachtwoord aanpassen’. 
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6. Wachtwoord vergeten 

Ben je je wachtwoord vergeten? Ga dan naar het inlogscherm op 

www.boomtestcentrum.nl. Hier stel je een nieuw wachtwoord in door op de 

knop ‘Wachtwoord vergeten?’ te klikken (zie afbeelding 6.1).  

 

Afbeelding 6.1:  Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’. 

 

  

www.boomtestcentrum.nl
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7. Credits aanschaffen en activeren 

Om test(s) van Boom te kunnen normeren, heb je credits nodig. Deze credits 

kunnen alleen worden geactiveerd door de beheerder van een account. 

Stap 1. Schaf via www.boompsychologie.nl credits aan voor de test waarvan 

je gebruik wilt maken. Je ontvangt een token waarmee je de credits kunt 

activeren. De wijze waarop je die ontvangt, kan per test verschillen. 

Stap 2. Als je niet genoeg normeringen meer hebt, kun je direct in het 

testcentrum credits bestellen. Klik in het menu bovenin op ‘Beheer’ en 

vervolgens op ‘Credits beheren’. Klik op ‘Bestel credits’ en je wordt 

doorgelinkt naar de juiste pagina in onze webshop (zie afbeelding 7.1). 

 

Afbeelding 7.1:  Klik op ‘Bestel credits’. 

Stap 3. Om de aangeschafte credits te activeren voer je jouw token bovenin 

het scherm in en klik je op de rode knop ‘Activeer’. De credits zijn nu 

geactiveerd en verschijnen in het overzicht onder ‘Beschikbare credits’(zie 

afbeelding 7.2).  

In het scherm ‘Credits beheren’ zie je hoeveel credits er momenteel per test 

beschikbaar zijn en welke tokens je in het verleden al hebt ingevoerd. 

www.boompsychologie.nl%20
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Afbeelding 7.2:  Vul je token in en klik op ‘Activeer’. 

Stap 4. In het testcentrum heeft elke test eigen credits. Hoeveel credits er 

nodig zijn om één afname te normeren, verschilt per test. Je kunt het aantal 

beschikbare credits zien bij ‘Aantal beschikbare credits’, en het aantal 

beschikbare normeringen bij ‘Aantal beschikbare normeringen’ (zie 

afbeelding 7.3). 

 

Afbeelding 7.3:  ‘Aantal beschikbare credits’ en ‘Aantal beschikbare normeringen’. 

Ook bij het normeren van een (of meer) afname(s) kun je zien hoeveel 

normeringen er nog beschikbaar zijn. Wanneer je de scores van een cliënt 

hebt ingevoerd en klikt op ‘Normeren’, verschijnt er een pop-up waarin wordt 

aangegeven hoeveel normeringen je nog over hebt. 
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8. Een cliënt toevoegen 

Stap 1. Ga naar het cliëntenoverzicht (het basisscherm) door links bovenin op 

het logo van het Boom testcentrum te klikken. Je kan ook in het menu klikken 

op ‘Cliënten’ en vervolgens op ‘Cliënten/Testafnames’ (zie afbeelding 8.1). 

 

Afbeelding 8.1: Klik op ‘Cliënten/Testafnames’. 

Stap 2. Klik rechts in het cliëntenoverzicht op de knop ‘Cliënt toevoegen’ (zie 

afbeelding 8.2). 

 

Afbeelding 8.2: Klik op ‘Cliënt toevoegen’. 

Stap 3. Vul de gegevens van de cliënt in en voeg de cliënt indien gewenst 

toe aan een al bestaande locatie en/of cliëntgroep. Je kunt alvast de test 

toevoegen die je bij deze cliënt wilt gaan normeren.  

Je hebt ook de mogelijkheid om een zelfgekozen cliëntnummer in te voeren. 

Dit kan handig zijn als je instelling met cliëntnummers werkt. Dit nummer 

verschijnt vervolgens bij de cliënt in het cliëntenoverzicht. Ook kun je in het 

cliëntenoverzicht op het hier ingevoerde cliëntnummer zoeken.  
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Klik ten slotte op de rode knop ‘Cliënt toevoegen’ (zie afbeelding 8.3). Je 

keert nu automatisch terug naar het basisscherm en vindt daar de 

toegevoegde cliënt terug in het overzicht. 

 

Afbeelding 8.3: Vul de gegevens in en klik op ‘Cliënt toevoegen’. 

Stap 4. In het cliëntenoverzicht kun je op de meeste cliëntgegevens filteren. 

Dit kan bijvoorbeeld op locatie, cliëntgroep, test en afnamedatum. Je kunt 

ook cliënten vinden door in de zoekbalk hun naam of cliëntnummer te 

zoeken.  
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Stap 5. Wil je direct testscores invoeren voor deze cliënt? Klik dan op ‘Cliënt 

toevoegen en score invoeren’. Wil je een cliënt uitnodigen of direct beginnen 

met een digitale afname? Kies dan voor ‘Cliënt toevoegen en uitnodigen’ of 

‘Cliënt toevoegen en test starten’(zie afbeelding 8.4).  

De vervolgstappen vind je terug vanaf stap 2 in Hoofdstuk 9 van deze 

handleiding. 

 

 

Afbeelding 8.4: Vul de gegevens in en klik op ‘Cliënt toevoegen’. 
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9. Scores invoeren 

Stap 1. Vink in het cliëntenoverzicht de cliënten aan voor wie je een toets wilt 

normeren en klik op de knop ‘Scores invoeren’ onderaan het overzicht (zie 

afbeelding 9.1). 

 

Afbeelding 9.1: Vink de juiste cliënten aan en klik op ‘Scores invoeren’. 

Stap 2. Selecteer de test die de cliënten hebben gemaakt (zie afbeelding 

9.2).  

 

Afbeelding 9.2: Selecteer de test waarvan je de score wilt invoeren. 
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Stap 3. Selecteer de standaardwaarden (zie afbeelding 9.3). Als je voor 

enkele cliënten afwijkende standaardwaarden wilt hanteren, dan kun je dit in 

het volgende scherm nog aanpassen. Klik op ‘Volgende’. 

 

Afbeelding 9.3: Selecteer de standaardwaarden. 

De normeringsmaand wordt bij de meeste toetsen automatisch 

geselecteerd. Wanneer je gaat normeren, wordt de normeringsmaand 

automatisch aangepast naar de door jou ingevoerde afnamedatum en de 

eventuele jaargroep van de cliënt.  

Wanneer het bijvoorbeeld een cliënt uit groep zeven betreft en je hebt de 

NDS op 19 december afgenomen, zal automatisch normeringsmaand 

‘December groep 7 (DL = 44)’ worden geselecteerd. Uiteraard kun je deze 

normeringsmaand, indien gewenst, zelf nog aanpassen. 

Stap 4. Als de test die je wilt selecteren er al tussen staat, ga dan direct door 

naar stap 5. Indien dit niet het geval is, dan moet je de test eerst nog 

toevoegen aan je account. Dit kan alleen worden gedaan door de 

beheerder.  

Klik op ‘Beheer’, vervolgens op ‘Instelling beheren’ (zie afbeelding 9.4).  



 Handleiding Boom testcentrum ggz   24 
 

 

Afbeelding 9.4: Ga naar ‘Beheer’ en klik op ‘Instelling beheren’. 

Selecteer de test waar het om gaat en klik op ‘Toevoegen’. De test verschijnt 

nu onder ‘Mijn tests’ (zie afbeelding 9.5). 

 

Afbeelding 9.5: Voeg een test toe aan ‘Mijn tests’. 

Je kunt nu weer teruggaan naar het cliëntenoverzicht om verder te gaan 

met scoren. Klik de juiste cliënten aan (stap 1), selecteer de juiste test (stap 2) 

en vul de standaardwaarden in (stap 3). 

Stap 5. Vul nu de scores in. Als je voor enkele cliënten afwijkende 

standaardwaarden wilt hanteren, dan kun je die hier per cliënt aanpassen.  

Wil je nog niet direct normeren? Klik dan op ‘Scores opslaan’ zodra je alle 

scorevelden hebt ingevuld. Wil je wel direct normeren? Klik dan op ‘Scores 

opslaan en verder’. (Zie afbeelding 9.6) 
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Afbeelding 9.6: Vul de scores in en pas eventueel de standaardwaarden aan. 

Stap 6. Ga terug naar het cliëntenoverzicht. In het tabblad ‘Klaar zonder 

rapport’ krijg je nu een overzicht te zien van de cliënten van wie de scores zijn 

ingevuld (zie afbeelding 9.7). Controleer de scores goed! Je kunt deze indien 

nodig nog aanpassen door bij de cliënt(en) van wie de score niet goed is 

ingevuld op ‘Score aanpassen’ te klikken.  

 

Afbeelding 9.7: Ga naar het tabblad ‘Klaar zonder rapport’ en pas eventueel de score aan 

door te klikken op ‘Score aanpassen’. 
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Als alle scores juist zijn ingevuld, klik je op de rode knop ‘Normeren’. Zodra je 

dit hebt gedaan, kunnen de scores niet meer worden aangepast. Het aantal 

benodigde credits per cliënt wordt in de kolom ‘Acties’ tussen haakjes 

weergegeven. Heb je onvoldoende credits? In Hoofdstuk 7 lees je hoe je 

deze kunt aanschaffen. 

 

Afbeelding 9.8: Klik op ‘Normeren’. 

Stap 7. Na het normeren vind je in het tabblad ‘Afgerond met rapport’ een 

overzicht van de genormeerde scores (zie afbeelding 9.9). 

 

Afbeelding 9.9: Ga naar het tabblad ‘Afgerond met rapport’. 
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10. Een rapport maken 

Stap 1. Genereer een individueel rapport. Nadat je hebt genormeerd kun je 

het rapport een onbeperkt aantal keer aanmaken in het testcentrum. Een 

individueel rapport voor één cliënt genereer je door achter de individuele 

cliënt op ‘Rapport maken’ te klikken. Je kunt in het rapport eigen 

opmerkingen opnemen door achter de individuele cliënt op ‘Opmerkingen’ 

te klikken. Je opmerkingen verschijnen dan in een apart veld op het rapport. 

 

Afbeelding 10.1: Maak een rapport aan en voeg eventueel eigen opmerkingen toe. 

Stap 2. Maak je een rapport, dan wordt er een pdf opgeslagen op je 

computer. De precieze locatie waar dat rapport op je computer wordt 

opgeslagen, is ingesteld in je webbrowser.  

In Google Chrome vind je deze instelling als volgt: klik in de webbrowser 

rechtsboven op het icoon met de drie puntjes en ga naar ‘Instellingen’ (zie 

afbeelding 10.2).  
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Afbeelding 10.2: Klik op de drie puntjes rechtsboven in Google Chrome en ga naar 

‘Instellingen’. 

Stap 3. Klik op het kopje ‘Downloads’. Nu zie je de locatie waar documenten 

worden opgeslagen. Je kunt dit aanpassen door op ‘Wijzigen’ te klikken (zie 

afbeelding 10.3). 

 

Afbeelding 10.3: Ga naar ‘Downloads’ en bekijk de locatie waar je downloads worden 

opgeslagen. Klik eventueel op ‘Wijzigen’. 

Stap 4. Download de rapportage en klik op het bestand om de 

testrapportage te openen. 

Stap 5. Doe je afnames voor meerdere instellingen? Dan is het mogelijk om 

de naam van de instelling die op het rapport staat te wijzigen. Klik op 

‘Beheer’ en vervolgens op ‘Instelling beheren’ (zie afbeelding 10.4).  



 Handleiding Boom testcentrum ggz   29 
 

 

Afbeelding 10.4: Ga naar ‘Beheer’ en klik op ‘Instelling beheren’. 

Ga nu naar het tabblad ‘Instellingsgegevens’, scrol naar beneden en maak 

een keuze bij de optie ‘Keuze instellingsnaam op rapport’ (zie afbeelding 

10.5). 

 

Afbeelding 10.5: Ga naar ‘Keuze instellingsnaam op rapport’ en kies voor ‘Uit’ of ‘Aan’. 

Kies je voor ‘Uit’, dan verschijnt de naam op het rapport die bij ‘Naam van de 

instelling’ in je account staat.  

Kies je voor ‘Aan’, dan komt er bij het maken van een rapport een 

automatische pop-up in beeld, waarmee je de naam op het rapport kunt 

kiezen. De namen waaruit je kunt kiezen, komen overeen met de locaties in je 

account. Ook de ‘Plaats’ op het rapport zal de plaats van de gekozen 

locatie zijn. Als je een cliënt al aan een locatie hebt gekoppeld, dan komen 

automatisch de locatienaam en -plaats op het rapport te staan. 
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11. Een test digitaal afnemen 

Let op: slechts enkele tests, zoals de LMT, NKPV, NPV-J-2, NPV-J-3 en NPV-2-R, 

kunnen digitaal worden afgenomen. 

Stap 1. Sommige tests kun je door de cliënt thuis (of ergens anders op 

afstand) laten invullen. Als je voor deze optie kiest, vul dan bij het aanmaken 

van een cliënt een e-mailadres in en klik vervolgens op ‘Cliënt toevoegen en 

uitnodigen’ (zie afbeelding 11.1).  

 

Afbeelding 11.1: Klik op ‘Cliënt toevoegen en uitnodigen’. 

Kies vervolgens de juiste test en klik op ‘Uitnodigen e-mail’. Nu wordt er direct 

een automatische uitnodiging (inclusief link naar de testafname) per e-mail 

naar de cliënt verstuurd. 

Je kunt ook kiezen voor ‘Uitnodigen PDF bestand’. In dat geval wordt er een 

pdf-bestand aangemaakt. Je kunt deze zelf naar de cliënt sturen. (Zie 

afbeelding 11.2) 

 

Afbeelding 11.2: Klik op ‘Uitnodigen e-mail’ of ‘Uitnodigen PDF Bestand’. 
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Stap 2. Wil je na het invoeren van de cliënt direct met de test starten? Klik dan 

op ‘Cliënt toevoegen en test starten’ (zie afbeelding 11.3). 

 

Afbeelding 11.3: Klik op ‘Cliënt toevoegen en test starten’. 

Er verschijnt dan een pop-up waarin je de juiste test kunt selecteren. Klik 

vervolgens op de rode knop ‘Starten’ (zie afbeelding 11.4).  

 

Afbeelding 11.4: Kies de juiste test en klik op ‘Starten’. 

Daarna geef je aan of je de test op ‘Deze PC’, of op een ‘Andere PC’ wilt 

starten (zie afbeelding 11.5). 

Kies je voor een andere pc? In dat geval komt er een link in beeld met een 

inlogcode. Kopieer de link naar de internetbrowser op de andere computer 

en laad de pagina. Vul vervolgens de inlogcode in en klik op de knop 

‘Starten’. De cliënt kan nu beginnen met de test. 

 

Afbeelding 11.5: Kies op welke pc je de test wilt starten. 
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Stap 3. Nadat je de cliënt hebt uitgenodigd voor de test óf de cliënt direct 

aan de test is begonnen, is die ook terug te vinden onder het tabblad 

‘Uitgenodigd’ in het cliëntenoverzicht. Hier zie je dat de status van de cliënt is 

veranderd naar ‘Uitgenodigd’ of ‘Gestart’ (zie afbeelding 11.6). 

 

Afbeelding 11.6: Ga naar het tabblad ‘Uitgenodigd’ in het cliëntenoverzicht. 

Je kunt eventueel ook een groep cliënten uitnodigen voor een digitale test. 

Stap 4. Als de cliënt de test heeft afgerond, dan ontvangt de testafnemer 

hiervan per e-mail bericht. Je vindt de cliënt nu ook terug onder het tabblad 

‘Klaar zonder rapport’. 

Wil je geen automatische berichten via e-mail ontvangen? Ga dan naar ‘Mijn 

gegevens’ (zie ook afbeelding 5.1) en selecteer achter het veld ‘E-

mailnotificaties’ de optie ‘Nee’ (zie afbeelding 11.7). 
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Afbeelding 11.7: Selecteer ‘Nee’ bij ‘E-mailnotificaties’ om geen automatische berichten te 

ontvangen zodra een cliënt een test heeft afgerond. 

Stap 5. Als de cliënt klaar is met de test, dan kun je de scores invoeren en/of 

het rapport maken, zoals beschreven in de hoofdstukken 9 en 10 van deze 

handleiding. 
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12. Contact 

Heb je een vraag die niet in deze handleiding beantwoord wordt? Of kom je 

er niet uit? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van Boom 

Psychologie & Psychiatrie. 

 

Mail: klantenservice@boompsychologie.nl  

Telefoon: (020) 524 45 14 

 

mailto:klantenservice@boompsychologie.nl

