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Items aan een bestaande itembank toevoegen
Een itembank is een grote verzameling van vragen. Een itembank is het handigste te gebruiken als
bronbestand, waar telkens andere toetsen uitgefilterd kunnen worden. Aan dit bronbestand kunt u
telkens nieuwe vragen toevoegen.
[Een lege vraag toevoegen op de gewenste plek in de itembank]
Vragen kunnen altijd achteraan de laatste vraag toegevoegd worden, maar ook op een specifieke
plek, wat hieronder verder uitgelegd wordt.
•
•
•
•
•
•

Open de itembank in WTMaak.
Ga naar Project | Overzicht.
Hier ziet u een overzicht van alle vragen en eventuele metadata.
Door op een regel te klikken springt de toets die u nog achter het overzicht ziet, ook naar
deze vraag.
Bepaal voor welk item het nieuwe item moet komen.
Sluit het overzicht.
Klik op Item | Tussenvoegen.
Er komt een leeg item voor het geselecteerde item en de rest van de items schuiven op.
Dit item kunt u nu gaan vullen, of u gebruikt de volgende stap om een bestaande vraag als
basis te gebruiken.

[Een bestaande vraag kopiëren om als basis te gebruiken]
Als u een bestaand item kopieert, kunt u deze vraag gaan aanpassen in plaats van alles opnieuw te
typen. Ook de metadata kan worden gekopieerd.
•
•
•
•
•
•
•

Onthoud welk nummer uw lege vraag heeft.
Navigeer naar het item dat u als basis wilt gebruiken.
Klik op Item | Kopiëren.
Geef bij “naar Item” het nummer op dat uw lege vraag heeft.
Selecteer de onderdelen die u wilt kopiëren ( in principe alles).
Klik op Ok.
Navigeer naar de nieuwe vraag, deze is nu gevuld en kunt u verder aanpassen.
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