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Itembank aanmaken
Een itembank is een verzameling/bak met vragen. Dit kunnen een tiental vragen zijn of honderden.
Wanneer er een nieuwe vraag wordt aangemaakt, zal er eerst een itembank moeten worden
aangewezen. Deze zal standaard geplaatst worden in de map Mijn itembanken.
[Nieuwe itembank aanmaken]
•
•

Kies voor Itembanken / Itembanken
Kies Nieuw, om een nieuwe itembank aan te maken

Figuur: Nieuwe itembank aanmaken
•
•
•

Vul bij Naam: de naam in die de itembank moet krijgen
Vul bij Beschrijving: extra informatie in over deze map; dit vak kan ook leeggelaten worden
Kies voor Opslaan
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[Itembank vullen]
De itembank is nu gemaakt. Er kunnen nu bestaande items van een uitgeverij of uit een eigen bestand
worden ingevoegd via Uploaden.
Voor meer informatie >> zie de handleiding over importeren van itembanken
Ook kunt u items van een uitgeverij in Quayn kopiëren in uw eigen Itembank waardoor ze bewerkt
kunnen worden.
Voor meer informatie >> zie de handleiding over itembank verplaatsen.
U kunt ook zelf items aanmaken binnen Quayn.
Voor meer informatie >> zie de handleiding over het aanmaken van een meerkeuzevraag.

[Itembank wijzigen]
Daarnaast kunnen de eigenschappen van deze itembank worden aangepast; waaronder de verplichte
metadata voor de betreffende itembank. Dit kan alleen gedaan worden door de eigenaar van de
itembank.
•
•

Vink de te wijzigen itembank aan
Kies voor Wijzigen

Figuur: Wijzigen itembank
•

Ga naar het tabblad Eigenschappen

Itembankeigenschappen
•
•

Wijzig eventueel de naam van de itembank bij Naam:
Wijzig de beschrijving of voeg deze toe bij Beschrijving:

Instellingen voor metadata
•

Kies een URL voor voorgedefinieerde metadata; deze zijn te vinden op
http://www.wintoetsweb.nl//index.php?pageId=1609
Met deze lijsten kunt u bij het maken van vragen snel en eenvoudig de metadata (labels)
toevoegen aan een vraag. Er zal achter het invulveld een menu te openen zijn waarbij gekozen
kan worden uit bijvoorbeeld het hoofdstuk.
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Weergave instellingen
•

Kies de kolommen die u in het itemoverzicht wilt zien; doe dit bij Kolommen in itemoverzicht

Figuur: Kolommen itemoverzicht
De metadata die hier gekozen worden, zullen zichtbaar zijn wanneer een itembank geopend is. De keuzes
die hier gemaakt worden, gelden voor iedereen die de itembank gebruikt. Alleen de eigenaar kan dit
instellen en wijzigen.

Figuur: Itemoverzicht
[Verplichte metadata]
•

Kies de metadatavelden die verplicht zijn om in te vullen tijdens het maken van de vragen. Deze
velden zullen ook ingevuld moeten worden/zijn wanneer er vragen geïmporteerd worden.
Voor meer informatie >> zie de handleiding over metadata in Quayn

Als alles naar tevredenheid in ingevuld, klik dan op Opslaan.
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Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.blog en quayn.blog!
Verantwoording:
© Uitgeverij 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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