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Meekeuzevraag aanmaken

Er zijn vele itemtypes waar u uit kunt kiezen. Eén van deze mogelijkheden is een Meerkeuzevraag.
Daarbij zijn maximaal 6 antwoorden op te geven.
Om een nieuw item aan te maken, heeft u een itembank nodig. Heeft u deze nog niet?
>> Zie de handleiding Nieuwe itembank maken.
•

Kies in het menu bovenaan voor Maak.
Op dit moment bestaat Maak uit één menu-optie: Maak Item.

Figuur: Het menu bovenaan in Quayn.
Er verschijnt een pop-up scherm. Hier moet de itembank gekozen worden, waarin het item geplaatst gaat
worden.
Een map kan via [+] worden opengeklapt om de daaronder vallende submappen weer te geven.
Klikken op een map toont de inhoud ervan; de itembanken, aan de rechterkant van het scherm.
U kunt alleen items toevoegen aan een itembank waartoe u schrijfrechten heeft.

Figuur: Itembank kiezen.
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Kies de itembank waarin u een nieuw item wilt aanmaken. U gaat direct naar het scherm Nieuw item
toevoegen.

Figuur: De editor waarin u nieuwe items kunt aanmaken.
Allereerst kunt u een itemtype kiezen. In deze handleiding laten we zien hoe u een Meerkeuze vraag moet
maken. Uitleg over de andere itemtypes >> Zie de handleidingen over de verschillende itemtypen.
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•

Kies voor het itemtype Meerkeuze | Meerkeuze | Kleine bronnen.

Figuur: Keuzemenu voor de verschillende itemtypen.
Het editorscherm wordt geladen.
De optie Kleine bronnen betekent dat bij deze vraag meerdere bronnen verkleind, rechts bovenaan,
opgenomen kunnen worden bij de vraag. Deze kan door de cursisten vergroot worden weergegeven door
erop te klikken. Er kan ook geen bron worden gekozen. Dan zal het kleine bronnenvak niet zichtbaar zijn
voor cursisten.
De optie Grote bron biedt de mogelijkheid om één grote bron toe te voegen. Het bronnenvak is ook om te
zetten naar een Tekstvak via de T bovenaan. Dit bronnenvak wordt (in tegenstelling tot de kleine
bronnen) ook weergegeven als deze leeg wordt gelaten.
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Figuur: Het editorscherm waarin u een item gaat maken.
•
•
•
•
•
•

Verander de titel, standaard staat hier de naam van het itemtype {voeg titel in]
Vul de vraag in, bijvoorbeeld: Wat is het woord lepel?
Vul de antwoorden in, bijvoorbeeld: Palindroom, Spiegelwoord, Antoniem, Geen
bijzonderheden aan het woord lepel.
Vink het juiste antwoord aan, automatisch zal er 1 punt worden toegekend aan het antwoord.
Het aantal punten is links van de antwoorden in te stellen of aan te passen.
Vul het tabblad Instellingen, Tips, Commentaren in waar nodig.
Kies de gewenste lay-out, deze werkt volgens het principe WYSIWYG

Figuur: gevulde meerkeuzevraag.
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Let op! Voordat een item opgeslagen kan worden, moet de verplichte metadata (minimaal drie velden)
ingevuld zijn. Welke vakken dat zijn, is afhankelijk van de instellingen van de betreffende itembank.
•
•

Open het tabblad Metadata
Vul de oranje velden in, deze zijn verplicht

Figuur: Verplichte metadata instellen.
Keuze voor het opslaan:
•
•
•

Volgende: de vraag wordt verwijdert en er kan een nieuwe vraag gemaakt worden, waarbij de
metadata van de vorige vraag onthouden wordt
Opslaan + volgende: vraag wordt opgeslagen en er kan een nieuwe vraag gemaakt worden,
waarbij de metadata van de vorige vraag onthouden wordt.
Opslaan: de vraag wordt opgeslagen en blijft openstaan

Als er voor één van de eerste twee opties gekozen wordt, is bij het kiezen van het itemtype, de vorige
keuze groen. Zo ziet u welk itemtype u bij de vorige vraag heeft gebruikt.
Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.wordpress.com en
quayn.wordpress.com!
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