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Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de 

mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik dat van de hierin opgenomen informatie wordt gemaakt.  



1 Over TLM en de INGOTS verzameling van kwalificaties  

1.1 The Learning Machine Ltd (TLM) 
 

TLM is een organisatie die certificaten verstrekt en is geaccrediteerd door Ofqual (The Office for 

Qualifications and Examinations Regulation, het Bureau in het Verenigd Koninkrijk voor  de 

regulering van cursussen en examens). TLM werd opgericht door Ian Lynch en Rosemary Lynch 

toen zij hun bedrijf  voor  het leveren en ondersteunen van IT-infrastructuur voor scholen verder 

ontwikkelden ter ondersteuning van kwalificatie-  en web based management systemen.  

De belangrijkste doelstellingen van TLM zijn:  

 Om kwaliteitsborging voor leerresultaten te leveren met behulp van gereguleerde 

kwalificaties; 

 Om de directe kosten in de kwalificaties te verlagen door schaalvergroting;  

 Om de indirecte kosten door het gebruik van technologie en door een beter ontwerp van 

kwalificaties te verminderen; 

 Om een hoger niveau te bereiken met behulp van een beheersbare en effectieve 

beoordeling van het leren; 

 Om de professionele status en bekwaamheid van leraren in onderlinge samenwerking te 

verhogen.  

TLM levert de techniek en beheert de kwalificaties, die voor dit Europese project – 

medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het programma “Een Leven Lang 

Leren” - de voornaamste focus zijn.  

1.2 De INGOTS verzameling van kwalificaties  
 

De INGOTS verzameling van kwalificaties is het vlaggenschip van TLM. INGOTS staat voor 

International Grades - Open Technologies  ofwel Internationale Kwaliteiten - Open Technologieën 

en werd opgericht ter ondersteuning van de vooruitgang in het leren en voor de formele 

kwalificaties voor IT-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Het model bleek zo succesvol dat het is 

uitgegroeid tot de bron en inspiratie van een aantal vergelijkbare kwalificatie en evaluatie modellen 

in de UK, de EU en daarbuiten. De INGOTS bestrijken een groot scala van onderdelen van 

startniveau 1 naar niveau 31.  

1.3 Kwalificatiekaders  
 

Het Europees kwalificatiekader (EQF) is een metaframework. Het is ontworpen om de nationale 

kwalificatiekaders in de hele EU aaneen te schakelen. De INGOTS verzameling is gebaseerd op 

het Britse Qualifications and Credit Framework (QCF), dat weer als een van de eerste nationale 

kaders als volgt gerelateerd is aan het EQF:  

 Startniveau 1 en 2 in de QCF hebben geen overeenkomstige EQF referentieniveau, dat wil 

zeggen ze onder EQF niveau 1 liggen; 
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 Startniveau 3 in het QCF wordt gerelateerd aan EQF niveau 1; 

 Niveau 1 in de QCF wordt gerelateerd aan EQF niveau 2; 

 Niveau 2 in het QCF wordt gerelateerd aan EQF niveau 3; 

 Niveau 3 in het QCF wordt gerelateerd aan EQF niveau 4. 

Het Engelse Nationale Curriculum is een apart kwalificatiekader. Het is jammer dat er 

verschillende kwalificatie systemen zijn, maar daar bij dit project wordt gesteund op de kennis van 

organisaties,  geaccrediteerd in het Verenigd Koninkrijk, moeten we werken met deze kwalificaties. 

Er zal dus een duidelijk inzicht in de waarde van een bepaalde kwalificatie in verschillende 

contexten worden gegeven.  

 QCF Startniveau 1 komt in grote lijnen overeen met niveau 1 in het Engels Nationale 

Curriculum; 

 QCF Startniveau Level 2 is in grote lijnen gelijk aan niveau 2 in het Engels Nationale 

Curriculum; 

 QCF Startniveau Level 3 is in grote lijnen gelijk aan niveau 3 in het Engels Nationale 

Curriculum; 

 QCF Niveau 1 komt in grote lijnen overeen met de niveaus 4-5 in het Engels Nationale 

Curriculum; 

 QCF Niveau 2 komt in grote lijnen overeen met de niveaus 6-10 in het Engels Nationale 

Curriculum en Grade B bij GCSE (General Certificate of Secondary Education) 

2 Uitleg van het Beoordeling en certificering proces  
 

Hier is een samenvatting van het beoordeling en certificering proces, dat geheel plaatsvindt in het 

online Certificaatregister2.  

 Deelnemers worden geregistreerd in het systeem, worden aan groepen toegewezen, en er 

wordt een beoordelaar aan elke groep toegewezen; 

 Opgeleide en gecertificeerde beoordelaars, die deel uitmaken van een centrum dat is 

erkend door TLM,  werken met hun deelnemers met behulp van gestructureerde 

lesplannen van hun keuze en een met verscheidenheid aan cursussen; 

 Op basis van de bewijzen die door de deelnemers zelf zijn opgesteld en geleverd, geven 

de beoordelaars hun cijfer en voegen deze toe aan het certificaatregister; 

 Zodra deelnemers positieve cijfers hebben gekregen voor alle criteria van een bepaald 

onderdeel, verzoekt de beoordelaar voor hen om een certificaat; 

 De aanvraag wordt beoordeeld door een TLM moderator, die kan verzoeken om de 

gegevens te overleggen, en die de beslissing neemt om het verzoek goed te keuren of af te 

wijzen; 

 Met de goedkeuring van het verzoek tot certificering wordt gelijkertijd de vergunning voor 

het afdrukken van het certificaatvoor de deelnemers gegeven en wordt de print 

functionaliteit op het systeem ingeschakeld. Beoordelaars en School Admins 3 hebben 

toegang tot deze functionaliteit via hun eigen beheersrechten; 
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 In het geval dat het geëvalueerde materiaal niet voldoet aan de beoordelingscriteria 

ontvangt de beoordelaar feedback. Het verzoek kan opnieuw worden ingediend als er 

nieuwe gegevens beschikbaar komen. Dit proces blijft onzichtbaar voor de deelnemers, 

zodat de oorspronkelijke beoordelaar, bijgestaan door de moderator, zonder onnodige druk 

kan werken aan een samenhangende aanpak van de methodologie van de beoordeling en 

aan de toegepaste criteria.  

Om te helpen dit proces  te begrijpen, volgen hier een paar belangrijke termen die door dit hele 

handboek worden gebruikt . Zij zijn belangrijk voor het goed begrip van de werking van het 

systeem:  

 Wat is een INGOTS Centrum?  
Een Centrum is een instelling, organisatie of een afdeling / eenheid daarvan, die door TLM is 

geaccrediteerd  en waarvan de beoordelaars zijn getraind en gecertificeerd door TLM. Alleen 

erkende centra hebben toegang tot de beoordeling en certificering platform, en alleen een centrum 

met een geldige accreditatie kan certificaten aanvragen voor hun deelnemers.  

 Wat is de rol van de Account Manager?  
Er zijn meerdere Account Managers bij TLM, elk verantwoordelijk voor een aantal centra. Account 

Managers zijn verantwoordelijk voor de communicatie met ieder Centrum en met de beoordelaars 

van dat Centrum. Hun primaire doel is om ervoor te zorgen dat aan de kwaliteit van richtlijnen en 

beoordelingsnormen worden voldaan, dat de beslissingen van beoordelaars consistent zijn met het 

hele TLM INGOTS systeem. Account Managers zijn verantwoordelijk voor het controleren van het 

bewijs dat is verzameld door de beoordelaars en om hen te informeren en te ondersteunen in hun 

beoordeling. Dit proces staat bekend als Monitoring4, en wordt nader toegelicht in 4.2.  

3 Het gebruik van het certificaatregister en het vastleggen van de 

beoordeling  
 

Het online certificaatregister kan worden benaderd met elke browser op http://awards.theingots.org 

met een geldige inlognaam en een wachtwoord.  

 

  

                                                           
4
 Moderation 

http://awards.theingots.org/


 

3.1 Het profiel en het account van de beoordelaar  
 

Het profiel van de beoordelaar voor het certificaatregister wordt gecreëerd door de trainer van de 

beoordelaars van TLM. Alleen een getrainde beoordelaar kan een account bij het TLM certificatie 

management systeem hebben. Voor een account is slechts een minimum aan informatie over de 

expert, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, vereist. Er is een tabblad “Samenvatting”5 

onder het menu “Mijn account”6 waarin het unieke assessor ID in de TLM systeem van deze expert 

wordt gegeven, het ID en de naam van de Centrum ( instelling, organisatie of een afdeling / 

eenheid daarvan) waarmee deze beoordelaar wordt geassocieerd, naam en contactgegevens van 

deze beoordelaar en een taalkeuze veld.  

Er is ook een kolom die de rol van deze expert beschrijft. Alle binnen dit project nieuw opgeleide 

beoordelaars zullen standaard het hoogste niveau van beoordelaarrechten hebben, te weten het 

niveau van Gold Assessor. Want zij zullen, logischerwijs, ook zijn gekwalificeerd om te beoordelen 

op een lager niveau, daarom hebben zij ook Brons Assessor en Silver Assessor in hun lijst van 

rollen. Een beoordelaar per geaccrediteerd centrum zal de rol van Eerstverantwoordelijke 

Beoordelaar7 vervullen. Deze persoon is het belangrijkste contactpunt van het centrum en heeft de 

algehele verantwoordelijkheid voor het handhaven van de TLM normen  inzake accreditering en de 

evaluatie van  standaarden binnen het centrum. Een andere mogelijke rol is die van een School 

Admin8 die verantwoordelijk is voor het registreren van nieuwe studenten in het online 

certificaatregister, het beheren van groepen en voor het printen van certificaten. Andere rollen, die 

niet beschikbaar zijn voor de beoordelaars,  worden ook door het systeem geregistreerd (bijv. voor 

het beheer van toegangsrechten, maar dat behoeft in deze fase geen nadere uitleg).  

 

 Beoordelaars kunnen de taal van de interface van het  certificaatregister op elk moment wijzigen, 

en ze kunnen ook hun persoonlijke informatie,  in het geval dat er wijzigingen opgetreden zijn, 

bewerken. Merk op dat persoonsgegevens in de screenshot hieronder zijn gemaskeerd, normaal 

gesproken zijn alle velden zichtbaar.  
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De gebruikersnaam en het wachtwoord van de beoordelaar mag niet met anderen worden 

gedeeld, omdat de beoordelaar persoonlijk verantwoordelijk is voor alle handelingen of processen 

die door zijn of haar account zijn geïnitieerd. Naar goed gebruik  wordt beoordelaars geadviseerd 

om hun wachtwoord bij hun eerste aanmelding bij de certificaatregister te veranderen.  

 

3.2 Het opnemen van de beoordeling  
Het opdelen van de beoordelingscriteria in afzonderlijke eenheden is een administratieve 

handigheid. Het betekent niet dat eenheden in verborgenheid en / of in afzondering worden 

geëvalueerd. Een project of les kan voor meer dan één eenheid informatie verschaffen. Het is 

gewoon een kwestie van het verstrekken van overtuigend bewijs met behulp van de 

beoordelingscriteria van de leerresultaten. Het kennisniveau van de kandidaten wordt mede 

bepaald door dit te relateren aan het niveau van de hele groep. Het is flexibel hoe dat precies 

wordt gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van organisatieschema’s van het werk of door 

individuele lesplannen in relatie tot de criteria die voor de gehele groep gelden. In het kader van de 

certificering zijn wij alleen geïnteresseerd in de uitkomst. Kan de kandidaat zijn competenties 

zodanig tonen dat hij/zij voldoet aan de criteria? Het toevoegen van eenheden voor 

beoordelingscriteria kan de breedte van de studie vergroten. Er worden verschillende grootte 

kwalificaties op elk niveau geboden om dit weer te geven. Zwaardere kwalificatie kan verwezenlijkt 



worden door kleinere eenheden op te nemen, overigens ten koste van de maximale flexibiliteit in 

de progressie routes.  

Elke keer als de beoordelaar besluit resultaten voor deelnemers in te voeren, moet hij / zij: 

1. de  desbetreffende groep waarvoor cijfers worden ingevoerd aangeven; 

2. de beoordelingscategorie  aangegeven (houdt er rekening mee dat extra categorieën 

worden weergegeven in deze lijst als het systeem evolueert en dat nieuwe kwalificaties 

kunnen zijn toegevoegd); 

3. het niveau selecteren waarop de beoordeling van de deelnemers plaatsvindt (zie 1.3 voor 

uitleg van niveaus en kwalificatiekaders), en  

4. het onderdeel dat wordt beoordeeld.  

 

 Enkele belangrijke opmerkingen alvorens tot het invoeren van resultaten in het certificaatregister 

over te gaan:  

 Voor elk onderdeel zijn beoordelingscriteria voorzien. De beoordelaar moet een oordeel 

over de prestaties van de deelnemer afwegen tegen elk van de criteria  op grond van 

bewijs dat rechtstreeks van het werk van de deelnemer is verkregen, geplaatst in een 

realistische context; 

  Alle beoordelingscriteria zijn standaard als "N" gemarkeerd, hetgeen betekent dat er nog 

geen beoordeling heeft plaatsgevonden; 

 Het oordeel van de beoordelaar wordt opgenomen als "L", "S" of "H" op grond van de 

prestaties van de deelnemer in relatie tot de beoordelingscriteria; 

 Als de deelnemer  bewijsbaar enige vooruitgang in de richting van een bepaald criterium 

heeft geleverd, maar er is nog onvoldoende bewijs voor volledige en stabiele competentie, 

geeft de beoordelaar een "L"  aan, in de betekenis van  “minder dan”; 

 Als er voldoende bewijs is dat de deelnemer goed kan voldoen aan de beoordelingscriteria 

van dat onderdeel, geeft de beoordelaar "S"  aan, dit betekent "Secure" , voldoende; 

 Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de deelnemer boven en buiten het vermelde niveau 

presteert, geeft de beoordelaar "H" aan, in de betekenis van "Higher"; 

 De markering van een individuele deelnemer kan op elk moment gewijzigd worden, zolang 

de aanvrage van certificering  voor deze deelnemer nog niet is gedeponeerd; 



 Als alle criteria van een bepaald onderdeel zijn voorzien van "S" of  "H", is de deelnemer 

geslaagd zijn voor dit onderdeel en kan de certificering voor dit onderdeel worden 

opgevraagd bij TLM via het certificaatregister9.  

 

Het gebruik van de coderingen L, S, H is een eenvoudig middel om de voortgang te bewaken en 

om inzicht te verkrijgen in de toekomstige planning. Dit moet ook aan de deelnemer worden 

uitgelegd en door hem/haar worden begrepen om hen in staat te stellen deel te nemen aan de 

beoordeling van  het leerproces. Als ze daartoe bereid zijn, kan het delen van hun score met 

collega's ook een krachtig middel zijn voor motiverend  leren. De exacte methoden zijn niet 

verplicht, de enige verplichte eis is dat er duidelijk bewijs is dat de deelnemer aan de criteria heeft 

voldaan.  

4 aanvragen en beheren van certificaten  
 

4.1 Certificaten aanvragen  
 

Certificaten kunnen worden aangevraagd zodra er minstens een deelnemer in de groep van de 

beoordelaar is voor wie positieve markeringen (dwz S of H) op alle criteria  zijn ingevoerd. 

Wanneer deze markeringen zijn ingevoerd en opgeslagen, zal de “Aanvraag Certificaat” knop 

zichtbaar worden op de lijst met deelnemers en kan het verzoek om een certificaat naar een 

monitor worden gestuurd. Zodra dit is gedaan, zal de rij met markeringen voor de deelnemers, 

waarvoor het certificaat is aangevraagd  geblokkeerd worden en is het niet toegestaan dat 

eventuele wijzigingen in de markeringen worden gemaakt. Wijzigingen in de markering kunnen 

weer  worden gemaakt in het geval dat een certificaat voor een bepaalde kandidaat wordt 

geweigerd. Dan zal de monitor feedback geven aan de beoordelaar  en vervolgens wordt de 

blokkering door hem opgeheven. Daardoor is het bewerken weer mogelijk.  
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Voor het aanvragen van een certificaat, moet de beoordelaar ervoor zorgen dat er voldoende 

bewijs is ter ondersteuning van zijn / haar oordeel, en dat dit het bewijs in zodanige vorm 

beschikbaar is  dat de betrokken monitor snel online toegang heeft tot deze gegevens.  

4.2. Monitoring en verificatie  
 

De beoordelaar moet een lijst van beoordelingen voor elke kandidaat bijhouden en maakt voor 

elke kandidaat aantekeningen van eventuele belangrijke problemen. De beoordelaar moet bereid 

zijn over zijn beoordeling een dialoog met zijn Account Manager10 van TLM aan te gaan, en biedt 

via het online certificaatregister  de Account Manager zijn gegevens aan. Hij moet bereid zijn om 

het bewijs te leveren dat als basis voor zijn oordeel heeft gefungeerd met behulp van verwijzingen  

naar de e-portfolio’s van de kandidaat en door middel van ondertekende getuigenverklaringen in 

relatie  tot de beoordelingscriteria die overeenkomen met het online certificaatregister.  

Alvorens toestemming tot certificering te geven, moet de TLM Account Manager ervan overtuigd 

zijn dat het oordeel van de beoordelaar gefundeerd is. Zodra dit is gedaan en de certificaten zijn 

goedgekeurd, kunnen de beoordelaars de details van deze bevestiging zien in het tabblad “Award 

Jobs” in het certificaatregister.  

Normaal gesproken zal monitor bij een nieuw opgeleide beoordelaar beginnen met een 100% 

controle van de certificatie aanvragen. Wanneer de beoordelaar ervaring heeft opgebouwd en een 

track record heeft van consistentie en integriteit ten aanzien van het INGOT beoordelingsmodel, 

zal de controle door de monitor afnemen.  

4.3. Het afdrukken van de certificaten  
Certificaten kunnen worden gedownload en afgedrukt door de beoordelaars en de School Admins, 

ze komen beschikbaar op het moment dat de TLM Account Manager bevestigt dat er een positieve 

uitslag van de beoordelingsproces is bereikt. Beoordelaars hebben toegang tot de certificaten voor 

deelnemers en groepen die onder hun beheer staan, terwijl de School Admins volledige toegang 

tot alle certificaten binnen het door TLM geaccrediteerde centrum hebben. Het tabblad “Print 

Awards” heeft een functionele zoekmogelijkheid die de centrale certificaten databank met behulp 

van optionele search strings koppelt aan de specifieke certificaten die voor dit centrum in gebruik 

zijn. 
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De printfunctie werkt door het initiëren van een download van een real-time gegenereerd  PDF-

bestand naar de computer van waaruit de afdruktaak is gevraagd. Wanneer meerdere certificaten 

zijn geselecteerd voor afdrukken, vormen zij nog steeds in een enkel PDF-bestand met een 

certificaat per pagina.  

 

 Het is verplicht dat de certificaten op speciaal door TLM geleverd papier worden afgedrukt. Elk 

certificaat draagt een unieke alfanumerieke code, een bijpassende QR code, en de verwijzing naar 

het kwalificatieniveau in de QCF (Engeland en Wales) en in het EQF (European Union ea.) zo dit 

van toepassing is.  

Certificaten kunnen op elk moment en in zoveel exemplaren worden afgedrukt als nodig is. Hun 

geldigheid en de echtheid kunnen online gecontroleerd worden door het invoeren van de 

alfanumerieke code op http://awards.theingots.org, of door het scannen van de QR-code met elk 

internet-enabled apparaat, zoals een smartphone of tablet.  

http://awards.theingots.org/


4.4. Verifiëren van de authenticiteit van certificaten  
 

De geldigheid en de echtheid van een certificaat kan online worden gecontroleerd door het 

invoeren van de alfanumerieke code op http://awards.theingots.org, of door het scannen van de 

QR-code op het certificaat met elk internet-enabled apparaat, zoals smartphone of tablet. 

Deelnemers moeten weten dat deze online tool bestaat en ze moeten worden geholpen hoe het te 

gebruiken, bijvoorbeeld bij het solliciteren naar een baan, de presentatie van competentie 

portfolio's, hun CV etc.  

 

  

5 Beheer van studenten en groepen in het certificaatregister  
 

5.1 De rol van de School Admin en zijn profiel  
 

De schoolbeheerder, of School Admin, is een rol die wordt toegekend voor het beheer van een 

aantal persoonlijke rekeningen in het online certificaatregister platform. Een School Admin kan wel 

of niet een beoordelaar zijn, meestal wordt dit bepaald door het geaccrediteerde Centrum. In de 

praktijk blijkt dat het verstandig is om slechts een School Admin per Centrum te hebben, al is dit 

niet een dwingende eis. Omdat de rol van de School Admin  zeer specifiek is - met slechts één 

account voor een dergelijke rol per centrum - worden dubbele vermeldingen van studenten 

voorkomen en wordt aldus het managementproces voor de groepen en beoordelaars verbeterd.  

De School Admin heeft toegang tot bepaalde functies van het certificaatregister platform, die 

beoordelaars niet in hun accounts zien, bijvoorbeeld het creëren van groepen, groepen associëren 

met geregistreerde beoordelaars, het registreren van studenten en de verdeling daarvan  in 

groepen, het hebben van toegang tot alle erkende certificaten binnen het Centrum.  

 

5.2 Het maken van groepen en groepen associëren met beoordelaars  
 

De School Admin kan het tabblad Groepen gebruiken om een lijst van alle bestaande groepen te 

krijgen binnen het centrum, de naam van de beoordelaar voor elke groep, en snelkoppelingen naar 

het beheer van de groepen:  “Edit”, “Print Awards”, “Verwijderen”.  

http://awards.theingots.org/


 

 Om deelnemers  toe te voegen, moet de School Admin als eerste stap groepen aanmaken en 

deze groepen toewijzen aan individuele beoordelaars. Deelnemers worden pas zichtbaar  - hoewel 

ze al in het certificaatregister kunnen zijn geregistreerd en een ID-nummer hebben verkregen - als 

ze zijn gekoppeld aan een groep, en deze groep  gekoppeld is aan het ID van de betrokken 

beoordelaar. Groepen en de deelnemers in deze groepen zijn zichtbaar voor School Admins en 

voor de beoordelaar tot wie ze op dat moment behoren. Opgemerkt dient te worden dat groepen 

kunnen worden verplaatst van de ene naar de andere beoordelaar, samen met alle tot de groep 

behorende deelnemers.  

 

5.3 Het registreren van deelnemers  
 

Het registreren van deelnemers in het certificaatregister is een intuïtief en eenvoudig proces. Het 

kan door de School Admins worden gedaan. De deelnemer-gegevens kunnen handmatig worden 

ingevoerd, via  het tabblad Deelnemers toevoegen, of in bulk door het uploaden van een CSV-

bestand naar de database en aldus geïmporteerd worden. De verplichte velden zijn:  

 Voornaam, 

  Achternaam,  

 Geslacht en  

 Geboortedatum. 

Het veld ULN is niet verplicht voor centra buiten het Verenigd Koninkrijk. Indien een student meer 

namen heeft, bijvoorbeeld Jose Maria Dias Ribeiro, dan moeten de volledige namen worden 



geregistreerd en willekeurig verdeeld over de twee beschikbare velden (in een veld kan meer dan 

een naam worden opgeslagen - de volledige reeks voor een van de twee velden kunnen spaties 

en streepjes bevatten).  

 

Voor als de CSV optie de voorkeur verdient is er een voorbeeld van een tabel die de structuur van 

het CSV-bestand  aangeeft om goed te worden gelezen door de database. Een CSV-bestand 

(kommagescheiden  waarden) bestand is een veelgebruikte bestandsindeling die wordt gebruikt 

door alle grote spreadsheet software pakketten (dit gaat via het dialoogvenster “Opslaan als” om 

de verschillende bestandsformaten te kiezen). Opgemerkt dient te worden dat de ULN en UPN 

kolommen specifiek zijn voor het Verenigd Koninkrijk en dat deze leeg moeten worden gelaten 

voor centra buiten het Verenigd Koninkrijk. In het geval dat het CSV-bestand geen passende 

structuur heeft, zal het systeem een foutmelding teruggeven waarin de aard van de mismatch 

wordt vermeld.  

 



5.4 Toewijzen deelnemers aan groepen  
 

Wanneer deelnemers zijn toegevoegd aan het certificaatregister en aldus voorzien zijn van een 

uniek ID-nummer, blijven ze inactief en alleen zichtbaar voor de School Admins. Om de 

beoordelaars de mogelijkheid te geven markeringen in de certificaatregister  in te voeren, moeten 

de deelnemers eerst worden toegewezen aan groepen.  

 

5.5 Het bewerken van groepen en deelnemers  
De Groep “Bewerk functies”11  wordt  ingeschakeld door op de bijbehorende link “Bewerken” naast 

de groep in het tabblad “Groepen” (zie 5.2 voor een screenshot). Een nieuw tabblad “Bewerken” 

verschijnt.  
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Het verwijderen van gebruikers uit de groep (deelnemers worden teruggeplaatst in de pool van 

niet-toegewezen deelnemers), kopiëren, verplaatsen en toevoegen van de deelnemers kan 

worden gedaan door ten minste een deelnemer te selecteren in de lijst en de gewenste actie. Als 

de actie betreft het kopiëren of verplaatsen van de deelnemers, dan wordt een extra keuzelijst 

weergegeven om de bestemming te selecteren.  

 



De tekstlink “Deelnemers aanpassen in deze groep” in het tabblad “Bewerken Groep” geeft 

volledige toegang tot de velden van alle deelnemers  en kan worden gebruikt om typefouten of 

andere fouten te corrigeren die tijdens de registratie van de voor de deelnemers verstrekte 

informatie zijn gemaakt.  

 

Mocht u vragen hebben of problemen ondervinden bij het gebruik van het systeem, verwijzen wij u 

naar de Eerstverantwoordelijke beoordelaar in uw organisatie, of naar uw TLM Account Manager. 

Houd er rekening mee dat het systeem voortdurend in ontwikkeling is, dat nieuwe functies worden 

getest en toegevoegd.  

 

Verder dient vermeld te worden dat het TLM beoordeling en certificatie-systeem  een community-

driven systeem is en dat suggesties voor verbeteringen en het toevoegen van nieuwe functies 

altijd welkom zijn en gewaardeerd worden.  


