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Slidervraag gebruiken
Hieronder wordt met een voorbeeld stap voor stap beschreven hoe u het vraagtype ‘Slider’ 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).

Met een slidervraag geeft een cursist antwoord op een vraag door middel van een slider.
De slidervraag is er in twee varianten:
1. Numerieke range
Hierbij geeft u voor de slider een minimum- en een maximumwaarde op. Daarnaast kiest u
een stapwaarde. De stapwaarde is het interval waarmee de slider naar links of rechts
beweegt.

Figuur: Slidervraag met numerieke waarden.
2. Tekstopties
Hierbij kiest u een aantal labels die als markeringen op de slider worden geplaatst.
Deze variant is onder meer geschikt voor Likertschalen. Echter moet er wel een goed
antwoord aangegeven worden, het is dus geen meningvraag.
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Slidervraag aanmaken
•

Kies in het itemkeuzemenu voor Slider.
Kies voor kleine bronnen als u een afbeelding in de linkerbovenhoek wilt tonen of geen bron wilt,
kies bij een grote afbeelding voor grote bron.

Figuur: Het itemtype ‘Slider’ samen met de andere extra vraagtypes die beschikbaar zijn onder de
licenties PLUS en hoger.
Vervolgens ziet u een vooraf ingestelde slider.

Figuur: Vooraf ingestelde slider die u ziet na het kiezen van het itemtype slider.
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Figuur: Slidervraag met numerieke range
(links) en Tekst opties (rechts) instellen.
•
•
•
•
•
•
•

Kies voor Eigenschappen.
Kies voor Tekstopties of voor
Numerieke range.
Wijzig eventueel de waarden.
Van alle opties kunt u de weergave uitzetten.
De opties die niet zichtbaar zijn worden nog wel getoond bij het bewegen van de slider.
Klik op OK.
Kies bij het drop down menu onder Juiste antwoord, het juiste antwoord.
Ook bij een Likertschaal moet een juist antwoord opgegeven worden.
Test de slidervraag uit door een Preview op te vragen.

Figuur: Slidervraag met tekstopties zoals een Likertschaal.
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.

3

