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Microsoft Office Specialist (MOS)  
 

Inleiding 
Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen vouchers voor MOS- examens kosteloos worden aangevraagd bij 
onze nieuwe leverancier Fitinit. Stichting Praktijkleren en Coöperatie Fitinit zijn een meerjarige 
samenwerking aangegaan voor het afnemen van deze examens van Certiport. Alle opleidingen die lid 
zijn van Stichting Praktijkleren hebben vanaf 1 september het recht deze vouchers aan te vragen en de 
examens af te nemen.  
Om examens af te nemen was het tot voor kort noodzakelijk om een eigen examenlokaal van Certiport 
te hebben. Dat is nu niet meer nodig. 

Over MOS, Microsoft Office Specialist 
Tegenwoordig maken we veel gebruik van Microsoft Office-programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook en Access. Met de Microsoft Office Examens kunnen de certificaten worden behaald die nodig 
zijn om te laten zien dat de Office Software wordt beheerst. Met proefexamens van Gmetrix kan worden 
getest of men toe is aan het examen. 

De MOS-examens zijn beschikbaar voor: 
• Word 2016  
• Excel 2016  
• PowerPoint 2016  
• Outlook 2016  
• Access 2016  
• Word Expert 2016  
• Excel Expert 2016 
Ook beschikbaar zijn de examens voor: 
• Microsoft Office 2013 
• Microsoft Office 2010 

Voorwaarden voor het afnemen van examens 
• Examens worden afgenomen in een lokaal waar op dat moment geen 

andere activiteiten plaatsvinden. Het hoeft geen permanent 
examenlokaal te zijn.  

• Er moeten tenminste twee beheerders aangemeld worden, die allen 
rechten hebben op het gebruik van de examineringssoftware. Deze 
beheerders moeten ingeschreven worden als administrators bij 
Certiport. 

• Aanvullend worden er examinatoren aangemeld bij Certiport. Er is 
tenminste één examinator die toezicht houdt bij het afnemen van 
examens.  

• Voor elke student wordt een Certiportaccount aangemaakt. Dit kan de school doen of de student 
kan dit zelf doen. 

• De student moet zich voorafgaand aan het examen legitimeren bij de examinator.  
• Fitinit levert de examenvouchers rechtstreeks aan het Certiportaccount van de school, nadat Fitinit 

een verzoek heeft gekregen van de Certiportbeheerder van de school. 
• Er is per vestigingsadres van een school één Certiporttestcenter. Dit testcenter kan in de 

verschillende lokalen van de school gebruikt worden. 
• Examens worden meteen automatisch nagekeken. Studenten die het examen hebben behaald, 

krijgen direct een digitaal certificaat toegestuurd.  
• Voor studenten met dyslexie kan extra tijd worden aangevraagd. Dit moet tenminste twee weken 

vooraf worden aangevraagd.   
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Stappen 
1. Kijk of er op uw locatie al een Certiporttestcenter bij een andere opleiding aanwezig is. Is er op 

uw locatie nog geen Certiport testcenter, volg dan de stappen op: 
https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Get-started 

2. Zorg dat de examineringssoftware op laptops of pc’s is geïnstalleerd. Deze software maakt een 
verbinding met de cloud waarin de examens worden afgenomen. 

3. Zorg dat er vanuit uw opleiding docenten als administrators zijn aangemeld bij Certiport. Zie 
voor de rollen: https://certiport.pearsonvue.com/CATCs/Manage-associations 

4. Bij het afnemen van een examen is minimaal één examinator aanwezig. Binnen Certiport heet 
dat een proctor.   

5. Studenten hebben een eigen account bij Certiport: 
https://www.certiport.com/portal/Pages/Registration.aspx.  

6. De beheerder zorgt voor aanvraag van vouchers en voor de koppeling van de vouchers aan de 
studenten.  

Examenvouchers aanvragen 
 

De examenvouchers zijn ingekocht door Stichting Praktijkleren. U kunt de benodigde hoeveelheid 
examens rechtstreeks aanvragen bij Fitinit via onderstaand e-mailadres. U krijgt de hoeveelheid 
examens die u nodig heeft en u kunt altijd later meer examenvouchers bijbestellen. De vouchers zijn 
alleen geldig voor gebruik door studenten of medewerkers van uw onderwijsinstelling.  

Vraag de vouchers aan via marnix@office-specialist.nl en vermeld hierbij: 
• Naam van de school, de locatie en de opleiding. 
• De naam van uw Certiporttestcenter en uw Certiporttestcenter-ID (dit is een code, bestaande uit 8 

cijfers, die in beeld komt zodra u bent ingelogd als Administrator). Heeft u nog geen testcenter, 
schrijf dan uw organisatie online in als nieuwe examenlocatie. 

• Vermeld het aantal examens van MOS dat u nodig heeft. 
• Examenvouchers worden rechtstreeks toegevoegd aan uw Certiporttestcenter-account. U hoeft 

niet zelf vouchernummers te beheren.  
• Examens kunnen alleen aangevraagd worden door Certiportbeheerders/-administrators van uw 

school die in het systeem van Certiport bekend zijn.  
• Vermeld het als u voor het eerst MTA- of MOS-examens op deze locatie afneemt.  

GMetrix-proefexamens MOS - ook te gebruiken als instaptoets of 
tussentijdse toets  
 

Stichting Praktijkleren stelt naast de MOS-examens nu ook de Gmetrix- proefexamens beschikbaar voor 
de deelnemende scholen. De Gmetrix-proefexamens geven een goed beeld van de interface, het niveau, 
het type vragen en de tijdsduur.  

De proefexamens zijn een onmisbare schakel in het behalen van de Certiportcertificaten. GMetrix neemt 
dagelijks meer dan 75.000 proefexamens af. Ook voor deelnemers die oefenen en nog niet klaar zijn om 
de examens af te nemen.  

De proefexamens MOS van GMetrix zijn op elk moment thuis of op school af te nemen. De 
proefexamens zijn geldig gedurende het lopende schooljaar, tot uiterlijk 31 augustus. Let op: u heeft 
voor de MOS-proefexamens wel de juiste Office-versie nodig op de laptop of pc, overeenkomend met 
het af te nemen examen.  

 

https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Get-started.aspx
https://certiport.pearsonvue.com/CATCs/Manage-associations
https://www.certiport.com/portal/Pages/Registration.aspx
mailto:marnix@office-specialist.nl
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Stappen 
1. Als docent kunt u de proefexamens aanvragen via marnix@office-specialist.nl.  
2. Vermeld bij het aanvragen van de proefexamens uw naam, de naam van uw instelling, de naam van 

uw opleiding en het aantal deelnemers voor MOS.  
3. U krijgt de codes toegestuurd met de link waarop de deelnemers kunnen starten.  
4. Een student heeft een account nodig bij https://www.gmetrix.net/. Als hij de vouchercode invoert, 

kan het oefenexamen gemaakt worden.  
5. Elke deelnemer kan vervolgens meerdere keren een proefexamen doorlopen en ziet na afloop 

meteen de persoonlijk behaalde score.  

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met Marnix de Wit of support@office-
specialist.nl.  

Gmetrix proefexamens zijn beschikbaar voor: 

MOS 
• Word 2016  
• Excel 2016  
• PowerPoint 2016  
• Outlook 2016  
• Access 2016  
• Word Expert 2016  
• Excel Expert 2016  
• Maar ook voor office2013 en office2010 

 

 

  

mailto:marnix@office-specialist.nl
https://www.gmetrix.net/
mailto:support@office-specialist.nl
mailto:support@office-specialist.nl
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Bijlage 1: Certiport testcenter - registratie 
 

U meldt uw schoollocatie aan als Certiport testcenter via:  
https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Get-started. Deze pagina legt alle stappen uit om 
een Certiport testcenter op te zetten. 
 
Stappen 
1. Akkoordverklaring voor de Certiport-exameneisen: https://certiport.pearsonvue.com/Educator-

resources/Exam-policies/Administration & https://certiport.pearsonvue.com/Educator-
resources/Exam-policies 

2. Zelf een gebruikers account aanmaken op de Certiportwebsite als u deze nog niet heeft: 
https://certiport.pearsonvue.com/Support/PDFs/QRG-Test-Candidate-Registration.pdf 

3. Een Certiport testcenter opzetten: https://www.certiport.com/Portal/Pages/RegProgram.aspx 
Selecteer hierbij: 
a. Certiport Center (geen Child Center) 
b. Sector: Primary & Secondary Education (Grades K-12) 
c. Level of School: Secondary School 
d. Het soort school dat van toepassing is 
e. Vul alle overige vragen in 

4. Nadat u dit proces volledig doorlopen heeft is uw Certiport testcenter aangemaakt. Uw account 
wordt gecontroleerd en geactiveerd door Fitinit zodra u uw eerste examens bestelt. Meld bij de 
aanvraag dat het gaat om een eerste bestelling.  

  

https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Get-started
https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Exam-policies/Administration
https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Exam-policies/Administration
https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Exam-policies
https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Exam-policies
https://certiport.pearsonvue.com/Support/PDFs/QRG-Test-Candidate-Registration.pdf
https://www.certiport.com/Portal/Pages/RegProgram.aspx
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Bijlage 2: Installatie pc’s + helpdesk 
 

De uitgebreide Engelstalige handleiding: 

https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Get-started 

Voor de installatie van de examen-pc’s dient u de registratie voor uw eigen testcenter afgerond te 
hebben. De MOS- en MTA-examens werken met de nieuwe Compass-examineringssoftware.  
Deze software moet geïnstalleerd worden op de pc’s waarop examen worden afgenomen.  
 
De technische vereisten voor Compass:  
https://certiport.pearsonvue.com/Compass-Technical-Requirements-Win-Mac.pdf 
 
De handleiding voor de installatie en uitleg over het opstarten van examens: 
https://certiport.pearsonvue.com/Compass-User-Guide.pdf 
  
Voor operationele of technische ondersteuning kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Fitinit. 
 
Telefonisch: 010 245 94 68  
Mail: support@fitinit.nl 
 
 

https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Get-started
https://certiport.pearsonvue.com/Compass-Technical-Requirements-Win-Mac.pdf
https://certiport.pearsonvue.com/Compass-User-Guide.pdf
mailto:support@fitinit.nl

	MOS -examens en GMetrix proefexamens
	Microsoft Office Specialist (MOS)
	Examenvouchers aanvragen
	GMetrix-proefexamens MOS - ook te gebruiken als instaptoets of tussentijdse toets
	Bijlage 1: Certiport testcenter - registratie
	Bijlage 2: Installatie pc’s + helpdesk

