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Projectinstellingen

Projectinstellingen
Wanneer een toets afgenomen wordt in WTAfname, dan kunnen er tientallen zogenaamde projectinstellingen meegegeven worden. Zo kan ingesteld worden of er gebladerd mag worden, de cesuur kan
worden ingesteld en er kan worden bepaald wat er na de afname moet gebeuren.

Figuur: De projectinstellingen in WTMaak, waar allerlei zaken ingesteld kunnen worden voor de afname.
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Projectinstellingen
[ Meest gebruikte instellingen ]
De projectinstellingen in WTMaak via Bestand | Projectinstellingen zijn zeer uitgebreid.
In deze handleiding vind u de meest gebruikte projectinstellingen.


Alles blokkeren
Wilt u dat de cursisten niks anders mogen gebruiken dan WTAfname?
o Blokkeer alle windowstoetsen via tabblad Aan het begin bij de knop Restricties en dan de
knop Instellingen en zet dan een vinkje bij Windows toetsen blokkeren.



Feedback tijdens de toets en Terugbladeren et cetera
Wilt u dat de leerling de kans krijgt om zijn antwoord te verbeteren? Mag hij het aantal punten
zien?
o Geef op het tabblad Tijdens de gewenste instellingen op.



Cesuur instellen
Standaard krijgt de leerling bij 55% goed een 5.5.
o Wijzig de cesuur via het tabblad Uitslag en dan de knop Cijferbepaling.
o Vul bij Knik 1 en Knik 2 dezelfde waarde in als u alleen de voldoendegrens wilt wijzigen.



Feedback instellen
Na afloop van de toets kunt u aangeven wat de leerling mag zien. De drie tabbladen staan
standaard aangevinkt.
o Vink op het tabblad Uitslag de optie Resultaat tonen uit als u veel open vragen in de
toets heeft. Deze krijgen 0 punten voordat ze nagekeken zijn, en kan demotiverend
werken.
o Vink op het tabblad Uitslag de optie Overzicht scores uit als u geen metadata heeft
waarop de cursist deelscores kan zien op dit tabblad.
o Vink op het tabblad Uitslag de optie Antwoorden uit als u niet wil dat de cursisten de
vragen, de goede antwoorden en zijn antwoorden kan terugzien.



Uitslagbestand opgeven
De uitslagen worden standaard in gegevens50.wta weggeschreven in de GEGEVENS map.
o Wijzig de naam van het uitslagbestand.
Zo krijgt u de gegevens van dit project in een apart bestand. Dit bestand wordt
aangemaakt als de toets door cursisten gemaakt is.

Voor help bij WinToets: www.wintoets.nl/help50/
Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.blog en wintoets.blog
Verantwoording:© Uitgeverij De Rode Planeet.
Niets uit dit document mag worden gebruikt buiten 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.

