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Flashcardvraag gebruiken
[ Flashcard ]
Hieronder wordt met een voorbeeld stap voor stap beschreven hoe u het itemtype ‘Flashcard’ kunt
gebruiken. Dit vraagtype is beschikbaar voor iedereen met de licentie PLUS en hoger (als u toetsen kunt
laten voorlezen met Readspeaker dan heeft u minimaal een PLUS licentie).
Bij het itemtype ‘Flashcard’ kan de cursist digitaal ‘een kaart omdraaien’. Op de kaart staat een vraag,
vreemd woord of stelling. De cursist beantwoord de vraag in zijn hoofd en kan daarna het antwoord
bekijken.

Figuur: Flashcardvraag met de ‘voorkant’ van de kaart met een vraag.

Figuur: Flashcardvraag met de ‘achterkant’ van de kaart met het antwoord.
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[ De Flashcardvraag ]
Bij een Flashcardvraag maakt u een vraag en een antwoord. Bij zowel de vraag als het antwoord kan een
afbeelding in het tekstvak worden toegevoegd. U kunt dit itemtype in de Quayn Editor kiezen wanneer u
een licentie PLUS of hoger heeft.
[ Flashcardvraag aanmaken ]
•
•
•
•
•

•

Kies in het itemkeuzemenu voor Flashcard.
Voeg in het vak Vraag (stam) de vraag toe.
Bijvoorbeeld: Welke doorsnede zie je hier?
Voeg in het vak Antwoord het antwoord toe, bijvoorbeeld: Dwarsdoorsnede.
Test de Flashcardvraag uit door een Preview op te vragen.
Het antwoord verschijnt wanneer u op de knop Nakijken of op de toets Enter drukt.
Nogmaals klikken of op Enter drukken en de volgende vraag verschijnt.
Op deze wijze kan de cursist snel door een heleboel vragen heen werken.
U krijgt als docent wel een analyse van deze vraag, maar u ziet geen gegeven of juist antwoord.

Figuur: De Flashcardvraag in de editor.

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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