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Werken met de CONTENT-bibliotheek in Quayn
Deze handleiding is enkel bedoeld voor gebruikers van Quayn met de licentie ‘Quayn CONTENT’. Binnen
deze licentie worden ruim 500.000 oefenvragen bij de 35 meest gebruikte leermethodes voor de algemene
vakken in het voortgezet onderwijs meegeleverd. Inclusief alle examens en rekentoetsen van de laatste
jaren en de NVON-itembank voor het vak biologie en de Aardrijkskunde Itembank van Bureau
opdendrieberg.
Het OnlineToetsPortaal en Bloqs Examentraining worden ook individueel aan leerlingen voor thuisgebruik
aangeboden via de webshops van Iddink en VanDijk. Prijs voor leerlingen ligt tussen de Euro 14,95 en 29,95
voor een jaar toegang tot een deel van het materiaal. Scholen die de licentie Quayn CONTENT bezitten,
kunnen ouders een aanbod met korting op het OTP of Bloqs doen. Geef mogelijke interesse hiervoor aan
ons door via info@drp.nl en wij nemen contact met u op.
[ Inleiding bij Quayn CONTENT ]
Via de licentie Quayn CONTENT krijgt uw instelling niet alleen toegang tot de meest uitgebreide versie van
Quayn, maar tevens wordt een map met daarin tienduizenden oefentoetsen ontsloten, voor alle docenten
die werken in uw instelling. Alle toetsen zijn bedoeld voor formatieve inzet (oefenen). Voor eindtoetsen
verwijzen we naar de toetsen die uitgeverijen meeleveren.
Copyright
Let op: Deze toetsen zijn alleen afneembaar en NIET aanpasbaar. Ook kunnen ze niet worden geëxporteerd
of afgedrukt en ook niet worden gekopieerd naar uw map Mijn projecten. Tijdens pilots is helaas gebleken
dat het enkel vermelden van een ©-bericht niet voorkomt dat de toetsen worden gekopieerd.
Hoe is het opgebouwd?
Alle oefentoetsen onder OnlineToetsportaal [OTP] zijn ontwikkeld op basis van het
OnderwijsBegrippenKader van het SLO. Per hoofdstuk van leerboeken is gekeken welke onderdelen van het
OBK aan bod komen en op basis hiervan is steeds een paragraaftoets uitgefilterd en waar nodig aangevuld
met specifiek vragen bij deze paragraaf.
Alle examens zijn integraal overgenomen uit de Cito-examens. Wel is van elk examen een reeks brokken
gemaakt en is er per oktober 2018 een versie met woordenboekondersteuning.
Ontwikkelteam
Alle oefentoetsen worden ontwikkeld door een team van circa 40 personen, waaronder drie full time
eindredacteuren, enkele vakdocenten en een groep van universitaire studenten van de RuG te Groningen.
Dagelijks worden honderden vragen toegevoegd. We breiden ook steeds het aantal ondersteunde
methodes uit.
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Meer weten?
Bezoek één van de volgende sites voor meer informatie:
•

Quayn CONTENT: www.drp.nl | Producten | Toetsitembanken

•

OnlineToetsportaal: www.onlinetoetsportaal nl en www.drp.nl | Producten | OnlineToetsportaal

•

Bloqs Examentraining: www.bloqs.nl en www.drp.nl | Producten | Bloqs Examentraining.

•

Rekentoetsen: www.bloqs.nl en www.drp.nl | Producten | Bloqs Rekentraining.

•

NVON Itembank: www.nvon-biologie-itembank.nl en www.drp.nl | Producten | Toetsitembanken

•

Aardrijkskunde Itembank: www.opdendrieberg.nl en www.drp.nl | Producten | Toetsitembanken

Vragen?
Weet u niet welke licentie op Quayn uw instelling bezit, vraag daar dan naar bij uw Quayn beheerder of bij
onze administratie via info@drp.nl [ Leida of Janet of Wilma ].

Wilt u weten wat de inhoud van alle mappen is, vraag dan via info@drp.nl het ‘Totaaloverzicht Quayn
CONTENT’ aan. In diverse PDF’s kunt u dan exact zien welke vakken en niveaus met wat wordt
ondersteund.

Deze handleiding laat zien hoe u de oefentoetsen vindt binnen uw Quayn-omgeving en hoe u deze in
Quayn kunt inplannen en afnemen. Blijven er vragen over, dan kunt u die achterlaten bij onze helpdesk via
helpdesk@drp.nl
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[ STAP 1 | Inloggen en rondkijken ]
•
•
•
•
•
•

Log in in Quayn, met uw persoonlijke Quayn-account.
Kies voor Projecten | Projecten.
Klik op [+] voor Externe Projecten.
Klik op [+] voor CONTENT Quayn.
Klik op [+] voor Quayn CONTENT.
Kies een onderdeel:
o

Bloqs Examentraining | alle examens van de laatste jaren voor alle niveaus en alle vakken.

o

Bloqs Rekenen | alle oefenexamens voor niveau 2F t/m 3S voor VO en MBO en meer dan
100.000 oefenvragen voor 1F t/m 3S.

o

OTP Oefentoetsen | oefentoetsen die te gebruiken zijn naast de circa 48 meest gebruikte
leermethodes voor de 11 meest gegeven vakken in het VO.

o

Blader eens door de mappen, zoek uw eigen vak en/of lesmethode en bekijk eens een toets
door een vinkje ervoor te plaatsen en dan te klikken op ‘Previewen’.

Figuur: Locaties van de gedeelde Projecten vanuit Externe Projecten.
[ STAP 2a | Toetsen inplannen in Quayn ]
Als u een toets wilt inplannen voor uw leerlingen, ga dan als volgt te werk:
•
•
•

Vink te in te plannen toets aan in het overzicht en kies voor ‘Planningen’.
Geef alle waardes op voor de Planning, zoals u dat ook doet met een eigen toets onder Mijn
Projecten of een door een collega met u gedeelde toets onder Externe projecten.
Nog nooit een toets ingepland? Raadpleeg dat het Cursusboek Quayn, hoofdstuk 7.
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Figuur: Vink een toets aan en klik op Planningen
[ STAP 2b Toetsen inplannen in Magister 6 ]
Om onderstaande te kunnen uitvoeren, heeft uw instelling een koppellicentie nodig voor Magister-Quayn.
Een dergelijke koppeling kan bij het aanschaffen van uw Quayn-licentie bij DRP worden aangevraagd. Wilt u
met uw instelling uw bestaande Quayn-account omzetten naar een gekoppeld account, vraag dan het
stappenplan hiervoor aan via helpdesk@drp.nl.
•
•
•
•
•

Start Magister 6.
Ga via ELO naar Toetsen.
Kies een Quayn-toets via Kies een toets.
U vindt de toets onder External Projects en dan de juiste submap.
Plan de toets verder in zoals u dat gewend bent.
Nog nooit een toets ingepland in Magister 6? Raadpleeg hiervoor de korte handleiding, die u vindt
op het adres www.quayn.nl | SUPPORT | DOCUMENTATIE.

Figuur: Via Toetsen kunt u uw Quayn-toets inplannen in de Magister ELO.
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Zie voor verdere uitleg
bij het werken met
Quayn, het Quayn
Cursusboek.
Meer over dit
cursusboek via:
www.drp.nl | Producten
| boeken over toetsen
Training hierbij
gewenst? Zie:
www.drp.nl |
Trainingen

Verantwoording:
© 2018 - De Rode Planeet bv. | Hooiweg 5 | Zuidhorn.
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