
assessmentQ

Maak kennis met het meest 
veelzijdige platform voor online 
examens en training

VEELZIJDIG

SLIM

BETROUWBAAR

assessmentQ is ideaal voor het beoordelen 
van zowel kennis als vaardigheden van de 
21ste eeuw. Met 20+ unieke vraagtypes geeft 
het u ongekende mogelijkheden.

Met assessmentQ kunt u objectieve tests 
afnemen en betrouwbare inzichten krijgen.  
Het maakt van evaluaties echte 
leermomenten.

assessmentQ is betrouwbaar in alle 
omstandigheden, voor kleine en grote 
groepen, zelfs met een instabiele 
internetverbinding.  



  

 

BELGIË

Leo Bekaertlaan 1

8870 Izegem

education@televic.com

FRANKRIJK

120, Avenue Clément Ader

59118 Wambrechies

education@televic.com

VERENIGD KONINKRIJK

3000 Aviator Way

Manchester Business Park

Manchester M22 5TG

education@televic.com

Boek uw gesprek op

Acco  •  AG Insurance  •  Artevelde Hogeschool  •  Belgium Campus ITversity  •  BVVM

CCI France  •  CFA Institute  •  Erasmus Hogeschool  •  G4S  •  Grand Hôpital de Charleroi

Instituut van Bedrijfsrevisoren  •  Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers  •  Intersentia

Iperia  •  ITAA  •  Korian Academy  •  KULAK  •  Monash University  •  NAATI  •  NUI Galway  •  Oncomfort  

Orde van Vlaamse Balies  •  Pelckmans  •  Plantyn  •  Roche  •  STEM Olympiad  •  University of Aberdeen 

University of Nottingham  •  UZA  •  Van In  •  VIVES  •  En vele andere…

Even bellen

Laten we een kort telefoontje (15 minuten) inplannen, zodat we kennis 

kunnen maken met u en uw specifieke noden. 

Geen verkooppraatjes, maar een echt gesprek gericht op uw specifieke 
uitdagingen

Praktisch advies van onze experts om na te gaan of ons aanbod echt 

beantwoordt aan uw behoeften

100% gratis, zonder verplichting

Goed voor meer dan 10,000,000 online assessments per jaar

www.assessmentq.com

Waarom kiezen voor assessmentQ

   Een end-to-end platform voor het maken, afnemen en verbeteren  

   van examens, rapportage en certificering 
   Meer dan 20 vraagtypes, inclusief economie, opnames, tekenen en 

   AI-ondersteunde items 

   Geautomatiseerde verbetering, zelfs voor open vragen

   Eenvoudige integratie met andere softwareplatformen, waaronder 

   LMS’en, schoolbeheersystemen, HR-systemen, CRM’s ...

   Schaalbare oplossing, ook voor grootschalige ‘high-stakes’ examens 

   Ontworpen om online en offline te werken, zowel lokaal als op afstand 

   Duidelijke en gedetailleerde rapportage met inzichtelijke grafieken 
   en delen van resultaten 

   100% veilig: veilige gegevensopslag, zelfs als de internetverbinding  

   uitvalt


