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Verbetervraag gebruiken
[ Verbeter ]
Hieronder wordt met een voorbeeld stap voor stap beschreven hoe u het itemtype Verbeter 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 Verbeter krijgt een cursist een tekst aangeboden waarin syntaxis- en/of
grammaticafouten staan. De cursist dient deze tekst te verbeteren. Daarbij kan hij/zij voortdurend de
onbewerkte (foutieve) tekst raadplegen, zoals in de uitvergroting hieronder te zien is. De tekst met de
groene pijl is de originele tekst inclusief fouten.

Figuur: Verbetervraag met een zin met fouten erin, en het gegeven antwoord.
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[ De Verbetervraag aanmaken ]
•
•
•
•
•
•

Kies in het itemkeuzemenu voor Open en vervolgens voor Verbetervraag.
Kies voor kleine bron als u een afbeelding in de rechterbovenhoek wilt tonen of geen bron wilt,
en kies bij een grote afbeelding voor grote bron.
Voeg in het vak Vraag (stam) een vraag toe, bijvoorbeeld: Verbeter deze zin:...
Voer in het antwoordvlak de correcte zin in.
U kunt een hele tekst in een keer knippen en plakken.
Vul in de Te verbeteren tekst de foutieve zin in.
U kunt een hele tekst in een keer knippen en plakken.
Test de Verbetervraag uit door een Preview op te vragen.

Figuur: Het itemtype Verbetervraag samen met de andere extra vraagtypes die beschikbaar zijn onder de
licenties PLUS en hoger.

Figuur: Het aanmaken van de Verbetervraag.
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•
•

Dit vraagtype wordt automatisch nagekeken.
Bij dit vraagtype kunt u geen strafpunten toevoegen, alleen handmatig in het analyseonderdeel
een deel van de punten toekennen.

Figuur: De verbetervraag in het analyse onderdeel.
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