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Toets van de uitgever in Quayn gebruiken
In Quayn kunt u zelf vragen maken, maar ook bestaande vragen van de uitgever gebruiken. Dit laatste kan
op twee manieren:
1. De uitgever heeft zelf een Quayn account en deelt de toetsen met u in Quayn zodat u deze onder
externe itembanken kunt zien.
2. De uitgever heeft Quayn toetsen in een .zip pakket op hun website staan en die kunt u
downloaden en in Quayn importeren.
Optie 1 is het snelst voor u. Neem hiervoor contact op met uw uitgever en geef de naam van uw Quayn
account door. Let op: deze methode werkt alleen als de uitgever ook een Quayn account heeft.
Optie 2 komt het meeste voor en wordt in deze handleiding uitgelegd.
Let op: Als de uitgever toetsen alleen in WinToets formaat aanbiedt, kunt u deze met het programma
WTConverter omzetten naar het Quayn formaat. WTConverter maakt deel uit van ons pakket
QuaynSupport en zit ook in alle WinToets 5.0 licenties.

[Project downloaden als .zip pakket]
In het docentenonderdeel heeft de uitgever vaak toetsen staan. Deze kunt u downloaden u als .zip
bestand en dit bestand kunt u uploaden in Quayn.
•
•
•
•
•

Log in bij de docentenomgeving van uw uitgever.
Zoek naar digitale toetsen in Quayn formaat (WinToets formaat kan ook, maar dan moet u dit zelf
met WTConverter omzetten naar het Quayn formaat).
Klik eenmaal op de link om het .zip pakket te downloaden.
Blader naar de map waar u dit .zip pakket heeft gedownload (meestal de map Downloads).
Pak dit .zip pakket niet uit!
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[Project importeren als Itembank]
•
•
•
•

Log in bij uw Quayn omgeving.
Ga naar Itembanken | Itembanken.
Kies een bestaande itembank of maak een nieuwe.
Kies voor het tabblad Uploaden.

Figuur: De zip uit de download map weer uploaden als itembank.
•
•

Sleep het .zip bestand dat u heeft gedownload in het vak.
Eventueel verschijnt er nog het scherm Incomplete items kopiëren om de metadata aan te vullen.
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[Verplichte metadatavelden invullen]

Figuur: Incomplete items van metadata voorzien bij het kopiëren van een itembank.
Ontbrekende metadatavelden kunt u eenvoudig toevoegen:
•
•
•
•

Kies onderin bij kolom: voor het ontbrekende metadataveld, in dit voorbeeld Vaardigheid.
Vul bij waarde: een waarde in, in dit voorbeeld Kaartlezen.
Kies voor Toepassen.
De velden worden gevuld met de opgegeven waarde.
Kies voor Opslaan.

De items van het project staan nu in de itembank! Deze items kunt u bewerken, aanpassen en eventueel
verwijderen. Wanneer u een toets voor een cursist klaar wilt zetten, gaat u naar Selecteren en arrangeren
en maakt u een project van een aantal vragen.

Blijf op de hoogte via onze website www.quayn.nl en ons weblog
quayn.blog
Verantwoording:© De Rode Planeet. Niets uit dit document mag worden gebruikt
buiten de instelling. Kopiëren binnen deze instelling is toegestaan. Onder geen
beding mag dit document gebruikt worden voor commerciële scholing van derden.
Hiervoor dient een aparte licentie aangevraagd te worden.
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