Taakhulp bij het
ontwikkelen van vragen (1/2)
Het beheerscherm in het onderdeel Vragen
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1 MENU
De icoontjes aan de linkerzijde kunt u
gebruiken om naar andere menuonderdelen te navigeren.

4 SELECTIEVAKJES
Door vragen aan te vinken, selecteert
u ze. Op die selectie voert u dan acties
uit.

7 VRAAGSELECTIES

1

Met deze knoppen kunt u sneller
selecties maken. U selecteert alles of
niets of u keert de selectie om.

2 MAPPEN

3 UIT TE VOEREN ACTIES - 2X

De vragen ordent u in mappen.
Daaronder kunt u submappen
aanmaken.

5 VRAAGSTATUS
In deze kolom kunt u de status van de
vraag zien en aanpassen.

8 VRAGEN BEWERKEN
Hier kunt u de vraagnaam aanpassen,
de detailinformatie bekijken of een
vraag bewerken.
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Onder de actieknoppen vindt u alle
acties die u op de mappen (links)of
vragen (rechts) kunt toepassen.

6 FILTEREN & ZOEKEN
Hier kunt u de vragen in het
beheerscherm filteren, filters opslaan
en zoeken op termen.

9 NIEUWE VRAAG
De knop Nieuw gebruikt u voor het
maken van een nieuwe vraag.

Taakhulp bij het
ontwikkelen van vragen (2/2)
Een ontwikkelscherm in het onderdeel Vragen
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1 VRAAGVORM
Hier kiest u de vraagvorm. U kunt
deze op elk moment wijzigen.

4 i-TJE
Deze knop toont de
detailinformatie van de vraag.

7 ALTERNATIEVEN
U voegt hier alternatieven toe,
soms zijn dat teksten, soms een
afbeelding (hotspotvraag) en soms
een combinatie van beide.
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2 EIGENSCHAPPEN
Hier stelt u de eigenschappen in,
zoals aantal punten, volgorde van
de alternatieven en kenmerken.

5 STAM VAN DE VRAAG
In de stam kunt u tekstvakken,
tabellen en video’s opnemen. Dat
kan ook via de mediabibliotheek.

8 FEEDBACK EN LEERSTOF
U heeft verschillende
mogelijkheden om feedback te
geven. Ook de leerstofverwijzing
vult u hier in.
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3 NOTITIES
Notities bij een vraag zijn hier te
maken en te bekijken.

6 OPMAAK VAN DE STAM
De grijze balk gebruikt u om de
stam op te maken, met
bijvoorbeeld formules, links en
afbeeldingen.

9 PREVIEW
Elke vraag kunt u previewen,
in de skin(s) die de kandidaat ook
beschikbaar heeft.

