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Afbeeldingen gebruiken als bron
in Quayn of WinToets
Afbeeldingen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden, als grote of kleine bron of
in een tekstvak. Maar wanneer is een bron geschikt voor een item en hoe bepaal ik of een
grote of een kleine bron beter is?
[1] Afbeeldingen op verschillende manieren gebruiken:
als grote bron, als kleine bron of in een tekst vak.
Kies bij uw itemtype voor grote of kleine bron (niet alle itemtypes kennen een kleine bron)
Een grote bron gebruikt u als de bron groot in beeld moet komen, wanneer leerlingen de
bron nodig hebben om bijvoorbeeld gegevens af te lezen uit een tabel.
Een kleine bron gebruikt u als u meerdere afbeeldingen wilt gebruiken (maximaal 6) of de
afbeelding niet groot getoond hoeft te worden.
Wilt u geen afbeelding, kies dan ook altijd voor kleine bron.

Figuur: Kleine bron aan de linkerkant, een grote bron aan de rechterkant.

Kies een tekst vak waar u een afbeelding wilt tonen en kies voor de knop: Afbeelding
invoegen.

Figuur: Afbeelding invoegen in een tekst vak (omcirkeld).
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[2] Afbeeldingen zo effectief mogelijk inzetten als bron in een online itembank.

Bij een online toets afname is het belangrijk dat de maker van de items in gedachten houdt,
dat elk item met alle bronnen gedownload moet worden door de afnemer van de toets. Dit
kan voor één cursist een kleine opgave zijn, maar bij een groep/klas van 30 cursisten moet
elke cursist die toets downloaden naar zijn device.
Bronnen zijn zeer belangrijk voor online toetsen, maar een met een telefoon zelf gemaakte
foto is tegenwoordig al enkele MB’s groot. Dat is te groot voor digitaal toetsen. Belangrijk is
daarbij dat bronnen zo klein mogelijk gehouden worden. Een zeer handig programma
hiervoor van Windows is het Knipprogramma.

Figuur: Het Windows programma; Knipprogramma

Hiermee kunt u een gedeelte van het scherm vastleggen zodat u de afbeelding kunt opslaan.
Elke afbeelding die hiermee opgeslagen wordt, zal niet groter worden dan 100kb (dat is
minimaal 10x kleiner dan 1MB).
Door een afbeelding op je computer te openen en met de vergrootglas-optie de afbeelding
op een praktische grootte te zetten, kun je vervolgens met het knipprogramma de afbeelding
precies zo knippen als je zelf wilt. Alles afgebeeld op uw beeldscherm kan met dit
programma omgezet worden tot een afbeelding die perfect als bron in een item van Quayn
(of WinToets) geplaatst worden.

Een enorm voordeel van het knipprogramma is dat de grootte van de afbeelding zeer
praktisch is voor online toetsen. Sommige afbeeldingen kunnen zonder kwaliteit van de
afbeelding te verliezen honderden keren kleiner worden.
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Figuur: Afbeeldingen verkleint met behulp van het knipprogramma.

We willen iedereen adviseren verstandig met bronnen om te gaan, om de toets-afnames zo
soepel mogelijk te kunnen laten verlopen in Quayn, maar ook om het importeren van
itembanken en projecten zo goed en snel mogelijk te laten verlopen.

Blijf op de hoogte via onze weblogs:
derodeplaneet.wordpress.com
wintoets.wordpress.com
quayn.wordpress.com
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