De Rode Planeet | WinToets 5.0 | Januari 2018 1
Cruciale vraag

Toets niet halen bij het fout beantwoorden van een cruciale vraag
Binnen WinToets is het mogelijk om bij het fout beantwoorden van een cruciale vraag nooit een
voldoende te halen (ongeacht de score op de rest van de toets) of de toets direct te stoppen.
Cruciale vraag
Soms is er binnen een toets een cruciale vraag, een vraag die per se goed beantwoord moet worden.
Bijvoorbeeld:
Vraag 4 gaat over een patiënt in kritieke toestand in het ziekenhuis.
Bij het kiezen van antwoord A kan de patiënt komen te overlijden.
U wilt de cursist dan niet laten slagen voor de toets.
Bij het gebruik van een cruciale meerkeuzevraag zijn er verschillende opties:
1. Minpunten toekennen
Door een groot aantal minpunten aan een vraag toe te kennen, is het met een standaard cesuur niet
mogelijk een voldoende voor een project te halen.
2. Direct naar het einde van de toets springen na het fout beantwoorden van de cruciale vraag.
Door middel van een sprong naar het einde van de toets bij het fout beantwoorden van een vraag kan de
rest van de toets niet gemaakt worden. Aanbevolen om te gebruiken naast optie 1, omdat als de cruciale
vraag aan het einde van het project zit, deze nog wel met een voldoende kan worden afgesloten.
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[1] Methode 1: Minpunten toekennen
Als u gebruik maakt van een meerkeuzevraag, kunt u minpunten toekennen aan het foute antwoord.


Vul bij punten een negatief groot getal in bij het foute antwoord.

Figuur: Veel strafpunten geven bij het foute meerkeuzeantwoord.

Figuur: Uitslag onvoldoende ondanks drie goede antwoorden.
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[2] Methode 2: Direct naar het einde van de toets springen.
U kunt ook de rest van het project niet meer tonen na het fout beantwoorden van een cruciale vraag.
U kunt dan gebruikmaken van sprongen, waarbij de cursist na het foutief beantwoorden van de cruciale
vraag naar de laatste vraag kan springen. Daarna krijgt de cursist het eindscherm te zien.




Klik, terwijl de cruciale vraag actief is, op het tabblad sprongen
Klik op de lijst achter het foute antwoord waarvan u niet wilt dat de cursisten dit geven
Kies het laatste item in de lijst
Idealiter maakt u als laatste item een infoscherm waarop bijvoorbeeld staat: ‘Dit is het einde van
de toets.”

Let op: Wilt u dat de cursist de vragen ook niet in kan zien, moet u bij projectinstellingen op het tabblad
‘Tijdens’, ‘Terugbladeren is mogelijk’ niet aanvinken ( standaard staat deze niet aan).

Figuur: Sprong instellen bij het foute antwoord naar het einde van de toets.

Figuur: Bij de sprongmethode moet u de optie ‘Terugbladeren niet aanvinken.
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