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TalentCompaz is een testomgeving, welke vanaf groep 8 van de basisschool tot en met klas 
6 VWO en alle tussenliggende leerjaren waardevolle diagnostische instrumenten biedt.  
TalentCompaz heeft één testuitgever, een duidelijke kostenstructuur, tests geschikt en 
genormeerd voor elk leerjaar ter ondersteuning van wat voor een leerling in dat leerjaar 
belangrijk is. Bovendien kan een leerling jaarlijks binnen één omgeving, die van 
TalentCompaz, met zijn inlognaam en wachtwoord de voor hem/haar bestemde tests maken. 
 
Als decaan, mentor of zorgcoördinator kun je zelf het beheer van de applicatie ter hand 
nemen, maar je kunt het ook overlaten aan een adviseur van Aob Compaz. 

Instructies  

Je hebt ervoor gekozen om het beheer (van een specifiek onderdeel) over te laten aan een 
adviseur van Aob Compaz. De adviseur van Aob Compaz gaat de tests klaar zetten voor de 
leerlingen. Om dit te doen zijn een aantal gegevens nodig.  

VOORAF; AANLEVEREN GEGEVENS  
Van elke leerling hebben wij gegevens nodig. De gegevens krijgen wij graag aangeleverd in 
een Excel bestand. De volgende gegevens hebben wij nodig:  
 

- Geboortedatum leerling in 8 cijfers (dd-mm-jjjj), bijvoorbeeld 06-06-1998 
- Voornaam 
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 
- Adres 
- Postcode 
- Plaats 
- Geslacht (M of V) 
- Klasnaam 
- Administratief nummer van de leerling; leerlingnummer (verplicht !) 
- E-mailadres van de leerling (niet verplicht) 
- Schooltype (VMBO-KB, VWO, MAVO etc.) 
- Leerjaar, klas 
- Alleen bij LWOO: doublure (J/N) 
- Alleen bij LWOO: doublure in klas, in welke groep is de leerling op de basisschool 

gedoubleerd vanaf groep 3.  
 
De ervaring leert dat deze gegevens makkelijk geëxporteerd kunnen worden uit het 
leerlingvolgsysteem van een school. Lukt dit niet, bekijk dan het voorbeeld Excel bestand. 
Het verzoek is om het bestand op te slaan als xls.bestand. Excel 2010 en hoger gebruiken 
xlsx-bestanden. Als de school gebruik maakt van Excel 2010 of hoger kan het bestand 
opgeslagen worden als Excel ’97-2003’- bestand.    
 
Het doorgegeven van een leerling nummer is niet verplicht, maar kan veel voordelen bieden. 
Zo is het mogelijk om de testuitslagen direct te implementeren in het leerlingvolgsysteem van 
de school. Dit scheelt later een hoop werk!  
 
De leerlinglijst kan gemaild worden naar het adres: testcentrum@aob-compaz.nl 
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STARTEN 
 
Aan de hand van de opgegeven gegevens levert het testcentrum van Aob Compaz een lijst 
met inloggegevens. Elke leerling krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord.  Tevens zijn ook 
de aanvullende gegevens terug te lezen, zoals klas, leerling nummer etc.  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Zodra de leerlingen hun inloggegevens hebben ontvangen, kunnen ze van start!  
Inloggen kan via het adres:  http://www.talentcompaz.nl/. 
 
Alle toegekende testen staan in een overzicht voor de leerling klaar en worden na  elkaar 
aangeboden.  Wanneer alle leerlingen de test(s) gemaakt hebben, geeft de school een 
seintje het testcentrum van Aob Compaz.  De rapportages worden conform de afspraken in 
de offerte, in pdf bestanden aangeleverd.  
 
Voor vragen is een helpdesk beschikbaar:  servicedesk online testen (038-4553059) 

Naam Inlognaam Wachtwoord Klas Leerlingnummer
Silke van der Aar 131195011 gbyh5fu6 MVOV01C 00057235
Bart van der Aarlen 111195003 r454btwm MVOO41A 00056180
Stéphanie Assen 191094001 hwsp7hs9 MOOB31K 00057473

Inlognaam bestaat uit de 
geboortedatum en een volgnummer 


