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Beknopte handleiding ECMshare
Inleiding
In deze korte handleiding leggen wij uit hoe u examendocumenten kunt selecteren,
bestellen en downloaden. Dat gaat iets anders dan u gewend bent. Namelijk via de
volgende stappen.
Stappen

1.
2.
3.
4.

Inloggen in ECMShare
Selecteren van het gewenste examen(document)
Bestellen van de gewenste examen(documenten)
Downloaden van de documenten via de link in uw e-mail (bevestiging van uw
gebruikersnaam en wachtwoord vereist).

We laten aan de hand van een vakvaardigheidstoets Assistent houtbranche zien hoe
dit werkt. Deze werkwijze is voor alle overige documenten hetzelfde.

1. Inloggen in ECMShare
Gebruik de gegevens die u per mail hebt ontvangen om in te loggen in ECMshare.
URL: https://www.ecmshare.nl

2. Een (examen)document selecteren
Document
selecteren

U selecteert een (examen)document, door:
a.
een trefwoord in te typen bij ‘Zoek op trefwoord(en)’
b.
te zoeken via de zoekstructuur in ‘Zoek op vindplaatsen’
In dit voorbeeld bestellen we een examendocument voor de Assistent houtbranche.
In onderstaande afbeelding ziet u dat voor [niveau 1] [94560Assistent houtbranche]
2 vakvaardigheidstoetsen en 1 toetsplan beschikbaar zijn.
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Overzicht

Klik nu op [Vakvaardigheidstoetsen], u krijgt een overzicht van alle
vakvaardigheidstoetsen die beschikbaar zijn voor de geselecteerde kwalificatie.
In het onderstaande voorbeeld ziet u dat er voor de Assistent Houtbranche twee
varianten van de vakvaardigheidstoets beschikbaar zijn: VVT-01 en VVT-02.

3. Een (examen)document bestellen
Versie

U heeft met behulp van de de zoekfunctie of de vindplaatsfunctie het examen
gevonden dat u wilt bestellen. Klik in het overzicht op het examen dat u wilt
bestellen. U ziet dan de verschillende versies die voor dat examen die beschikbaar
zijn.

Klik hier voor
de versies

In het voorbeeld ziet u dat voor de VVT-01 Assistent houtbranche één versie
beschikbaar is, van toepassing voor de cohorten 2009-2010 t/m 2015-2016.
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Examendocumenten

Klik nu op de versie van het document dat u wilt bestellen. U krijgt een overzicht van
alle documenten die bij dat examen horen.
In het voorbeeld: de VVT Assistent Houtbranche, de checklist, een
beoordelingsformulier en een formulier voor de einduitslag.

Klik hier
voor de
documenten

Bestellen

U kunt de gewenste document bestellen op drie manieren.
1.

Op examen-niveau:

2.

Op versie niveau:

3.

Op document niveau:

u bestelt dan automatisch alle documenten horende bij
de laatste versie van het examen
u bestelt dan alle examendocumenten horend bij de
versie die u heeft geselecteerd.
u bestelt dan een specifiek examendocument
bijvoorbeeld een beoordelingsformulier.

1.
2.
3.
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Winkelwagen

Klik op de documenten die u wilt bestellen. In de winkelwagen links in uw scherm,
verschijnt nu het artikel dat u heeft bestelt.

Als u nog andere documenten nodig heeft (van dezelfde of van een andere crebo)
kunt u deze vervolgens selecteren.
Bestel

Klik op bestel als uw bestelling compleet is. U krijgt dan een overzicht van uw
bestelling die u nogmaals moet bevestigen.

4. Een (examen)document downloaden
E-mail met
link

Als uw bestelling is afgerond, ontvangt u een e-mail met een link. Via deze link kunt
de bestanden downloaden.
Let op: de link is om veiligheidsredenen beperkt geldig.
Als u op deze link klikt, keert u automatisch terug naar ECMshare. U moet opnieuw
uw wachtwoord invullen. Vervolgens kunt u de gewenste documenten downloaden.
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U kunt de bestanden downloaden als zipfile of per bestand.
Wanneer u download als zipfile, krijgt u de bestanden per product in een map bij
elkaar. U kunt daarbij nog kiezen tussen:
- downloaden per examenproduct, of
- in één keer downloaden van alle examenproducten die u heeft besteld
(bijvoorbeeld als u meerdere vakvaardigheidstoetsen heeft besteld).

Download de bestanden van één
examenproduct als zipfile

Download per bestand
Download de bestanden van
alle bestelde examenproducten als zipfile

Hieronder ziet u een download van twee examenproducten. Elk product krijgt een
eigen map.

Tot slot
Sla examendocumenten niet permanent op, maar bestel voor ieder examen een
nieuw document. U bent dan verzekerd van de laatste versie van het examen.
Neem bij vragen contact op met het Expertisecentrum meubel, bij voorkeur met
Anja van den Tempel a.vandentempel@ecmeubel.nl (0348-724055)
Liesbeth Egers l.egers@ecmeubel.nl (0348-724053)
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