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Woordkeuzevraag gebruiken
[ De Woordkeuzevraag ]
Hieronder wordt met een voorbeeld stap voor stap beschreven hoe u het itemtype ‘Woordkeuze’ 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).
De woordkeuzevraag is vergelijkbaar met de categoriseervraag, woorden moeten hier ook aan een
categorie gekoppeld worden.
Het belangrijkste verschil is de presentatie:
- bij de categoriseervraag moeten woorden en/of afbeeldingen in de juiste categorie gesleept worden.
- bij een woordkeuzevraag moeten voor alle categorieën de bijbehorende woorden en/of afbeeldingen
aangewezen worden.
De woordkeuzevraag is zeer geschikt voor de taalvakken maar kan uiteraard ook voor andere vakken
gebruikt worden (Geschiedenis: een lijst met gebeurtenissen waarvoor het juiste tijdvak gekozen moet
worden; Biologie: lijst met planten en dieren die bij ‘planten’ of ‘dieren’ geplaatst moeten worden;
tekenen: selecteer alle ‘schilderen’ materialen en alle ‘tekenen’ materialen; enzovoort).

Figuur: Woordkeuzevraag met zinsdelen voor Nederlands.
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[ De Woordkeuzevraag aanmaken ]
•
•

Kies in het itemkeuzemenu voor Woordkeuze.
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.

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

Voeg in het vak Vraag (stam) een vraag toe, bijvoorbeeld: ‘Selecteer een zinsdeel en klik de
bijbehorende woorden aan.’.
Klik op de Definiëren knop rechts onderin het scherm.

Figuur: Categoriën definieëren.
•
•
•
•

Maak de gewenste categorieën aan.
Klik op OK om terug te gaan naar de editor.
Voeg in het antwoordvak tekst of losse woorden toe.
U kunt een hele tekst in een keer knippen en plakken.
Klik op de naam van een categorie (bijvoorbeeld Werkwoorden) en klik de woorden aan die onder
deze categorie vallen.
o Maakt u een fout dan kunt u rechts klikken op een woord en dan kiezen voor Verwijder
categorie.
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o

Tip: met de knop Alles omzetten kunt u alle woorden in een tekst toekennen aan een
categorie. Selecteer daarvoor eerst de betreffende categorie en klik vervolgens op Alles
omzetten.

Figuur: de Woordkeuzevraag in de editor.
•
•

Om afleiders te maken, dat wil zeggen woorden of afbeeldingen die niet in een categorie
geplaatst dienen te worden, kent u de categorie [Geen] toe aan dat woord of aan die afbeelding.
Test de woordkeuzevraag uit door een Preview op te vragen.

De beoordeling lijkt op die van comboboxvragen: de cursist krijgt het max. aantal te verdienen punten,
minus (het aantal verkeerd geplaatste woorden / afbeeldingen * de puntaftrek).

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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