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Project genereren van een online woordenlijst
In WTMaak is het mogelijk een toets te genereren aan de hand van een online woordjeslijst.
Zo kunt u via woordjesleren.nl een lijst opzoeken met de woordjes van de juiste methode, hoofdstuk
en/of paragraaf. Deze kan geïmporteerd worden in WTMaak en voor alle woordjes worden dan vragen
aangemaakt. Hierbij kunt u ook kiezen welk itemtype u wilt gebruiken; woord-, meerkeuze- en
matchingvraag.



Ga naar een site waar online woordenlijstjes staan, zoals bijvoorbeeld
http://www.woordjesleren.nl/.
Kies een woordenlijst van het hoofdstuk / paragraaf die u wilt oefenen.

Figuur: Woordjes kopiëren van bijvoorbeeld woordjesleren.nl.






Klik in een vak met een woordenlijst en selecteer alles (sneltoets Ctrl+a) en kopieer dit (sneltoets
Ctrl+c). Hiermee selecteert u de lijst en brengt die over naar het klembord.
Start WTMaak.
Kies voor Starten met een nieuw project.
Ga naar Bestand | Genereren | Op basis van woordenlijst | Via klembord.
Als het goed is ziet u de woordenlijst nu in het witte vlak.
Zo niet, klik dan op het klembordknopje, links bovenaan.

Figuur: Toets genereren op basis van een Lijst.
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Bepaal nu:
o De volgorde van vragen
Van taal1 naar taal2 of van taal2 naar taal1 of beide kanten op. In het laatste geval
verdubbelt het aantal vragen.
o Hoeveel vragen van elk type u wilt.
Standaard worden drie itemtypes voorgesteld.
o De startzin voor elk van de type vragen.
Kies de taal voor de startzinnen. U kunt zinnen aanpassen en ook eigen startzinnen
vastleggen voor hergebruik later.
o Het aantal punten en tijd (optioneel) en mogelijke metadata per vraag.
Voegt u per hoofdstuk metadata toe, dan kunt u later alle hoofdstuktoetsen aan elkaar
toevoegen en zo een toetsenbank maken.



Klik op Importeren en alle vragen worden aangemaakt.
Het maakt hierbij niet uit of het om 10 vragen of (maximaal) 2000 vragen gaat.

Figuur: Instellen hoe de woordjes vertaald worden en hoe de toets eruit gaat zien.

Voor online woordenlijsten: teach2000, wrts, woordjesleren, methodesite, ect.
Voor help bij WinToets: www.wintoets.nl/help50/
Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.blog en wintoets.blog
Verantwoording:
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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.

