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Items aan een bestaande toets of itembank toevoegen

Een itembank van een uitgever gebruiken
Een itembank is een grote verzameling van items/vragen. Het is een soort bronbestand, waaruit
telkens andere toetsen samengesteld kunnen worden. Sommige uitgeverijen bieden naast losse
toetsen ook itembanken aan. Uit deze itembank kunt u verschillende toetsen klaarzetten, maar u
kunt ook vragen wijzigen en zelf vragen toevoegen.
[Itembank downloaden als zip-bestand]
Uw uitgever heeft vaak in de docentenomgeving toetsen beschikbaar staan. Deze staan altijd online
als zip-pakket om ze eenvoudig te kunnen downloaden.
•

Log in op uw docentenomgeving van de uitgever.

•

Scrol door de pagina of zoek naar WinToetsbestanden.

•

Klik op het WinToetsbestand om deze te downloaden. Meestal geeft uw browser links
onderin aan dat het bestand wordt gedownload.

[Zip-bestand uitpakken]
U heeft nu een zip-bestand gedownload, met daarin een toetsbestand en allerlei afbeeldingen.
Deze gezipte map moet uitgepakt worden, voordat de toets geopend kan worden.
•

Open het bestand niet, maar bekijk het bestand in de map: klik met uw rechtermuisknop op
het zojuist gedownloade bestand en kies voor show in folder/in map weergeven of open de
verkenner en blader naar de map Downloads.

•

Kopieer het zip-bestand naar een map waar u de toets wilt hebben.

•

Klik dan met uw rechtermuisknop op het zip-bestand en kies voor Hier uitpakke’, Extract here
of Extract all.
Ziet u deze optie niet, download dan eerst een programma als WinZip of WinRAR.

•

Controleer of er nu een .tst bestand staat.
Als er nog .zip staat kiest u weer voor Hier uitpakken, Extract here of Extract all.
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[Itembank openen in WinToets]
U kunt NIET dubbelklikken op het toetsbestand om deze te openen. U opent de itembank vanuit
WTMaak. Een toetsbestand kan namelijk zowel in WTAfname als WTMaak geopend kan worden, dus
bij dubbelklikken wordt er gevraagd in welk programma het bestand geopend moet worden.

•

Open WinToets Docent.

•

Klik op WTMaak.

•

Kies voor Een project kiezen
vanuit een map.

•

Blader naar het toetsbestand
en kies voor openen.
De toets opent in WTMaak.

•

Werkt dit niet (zoals bij veel
toetsen van de
Uitgeversgroep), kies dan
voor Bestand | Importeren |
Als WinToets | WinToets XML
[XML]….
De toets opent dan.

Itembank openen
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Bij een gedownloade toets is het voor het openen niet bekend hoeveel items erin zitten. Dit ziet u
zodra u de toets heeft geopend.

Figuur: Wanneer u een bestaande toets opent, kunt u links onderin direct zien hoeveel items u tot uw
beschikking heeft.
[Overzicht opvragen]
Met het overzicht kunt u onder elkaar zien welke vragen in de itembank voorkomen, maar ook welke
metadata (zoals paragraaf, onderwerp en RTTI-informatie) bij de vragen hoort.
•
•
•

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.
Scrol met de scrolbalk onderin naar rechts om alle beschikbare metadata te zien (o.a. vaak
RTTI).

Figuur: Project | Overzicht | Items, een heel handige optie om overzicht te krijgen in de
itembank.
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[Een bestaande vraag of metadata kopiëren om als basis te gebruiken]
Als u een bestaand item kopieert, kunt u deze vraag aanpassen in plaats van alles opnieuw te typen.
Ook de metadata kan worden gekopieerd.
•
•
•
•
•

Klik op Item | Kopiëren.
Geef bij naar Item het nummer van de vraag op waar u uw kopie wilt hebben (bijvoorbeeld
uw zojuist toegevoegde lege vraag).
Selecteer de onderdelen die u wilt kopiëren.
Klik op Ok.
Kies bij de melding die u nu ziet voor Opschuiven om de bestaande vraag niet te
overschrijven maar deze een plek te laten opschuiven.

Figuur: een item kopiëren en daarna kiezen voor Opschuiven om uw bestaande vraag niet te
overschrijven.
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[Gewenste toetsinstellingen opgeven]
Veilig toetsen
In WinToets is het mogelijk om de toets af te nemen en tegelijkertijd alle andere applicaties te
blokkeren. Zo kan de cursist bijvoorbeeld geen extra informatie opzoeken op het internet.
•
•
•
•
•

Kies in WTMaak voor Bestand en dan Projectinstellingen.
Kies voor het tabblad Aan het begin.
Kies onderin dit scherm voor de knop Restricties.
Kies onderin in dit scherm voor de knop Instellingen.
Zet een vinkje bij Windows toetsen blokkeren.

Figuur: Alles blokkeren behalve de toets kunt u instellen door één vinkje te zetten.
Cesuur instellen
•
•
•
•

Kies in WTMaak voor Bestand en dan Projectinstellingen.
Kies voor het tabblad Uitslag.
Kies onderin dit scherm voor de knop Cijferbepaling.
Stel hier uw cesuur in door beide percentages te wijzigen naar het gewenste percentage
waarvan u wilt dat de cursisten een voldoende krijgen. Dit kan ook achteraf in WTAnalyse.
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[Toets klaarzetten door items at random te tonen]
In WinToets is het mogelijk om op basis van metadata voor elke cursist een verschillende toets klaar
te zetten. Dit doet u bij het onderdeel ‘Projectinstellingen’. U slaat de toets inclusief
projectinstellingen op en alle cursisten krijgen een andere selectie van vragen te zien wanneer ze de
toets openen.
•
•
•
•
•

Kies in WTMaak voor Bestand en dan Projectinstellingen.
Kies voor het tabblad Aan het begin.
Zet een vinkje bij Random per en kies een metadataveld naar keuze.
Onder het metadataveld kunt u per waarde kiezen hoeveel vragen u wilt laten kiezen.
Sla de toets op met deze instellingen.

Elke keer als een cursist deze toets opstart, krijgt hij andere vragen die at random uit de itembank
getrokken worden.

Veld kiezen
Aantal kiezen

Figuur: Een toets afnemen waar zoals in dit voorbeeld bij elke opstart 22 andere vragen worden
getoond.
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[Toets klaarzetten door een selectie te maken]
U kunt ook een nieuw project maken op basis van selectiecriteria uit de itembank. Dit kunnen ook
meerdere metadatavelden zijn. Op deze manier maakt u een aparte toets uit de itembank en krijgt
elke cursist dezelfde vragen.
•
•
•
•
•

Open het bestand in WTMaak.
Kies voor Project | Selecteer |Matrix.
Kies bij Selecteer op twee metadatavelden waarop u wilt gaan selecteren.
Kies het aantal vragen dat u wilt.
Wanneer u doorklikt, wordt er een apart project gemaakt.
Sla deze onder een eigen naam op.

Velden kiezen

Aantal kiezen

Figuur: Een aparte toets maken op basis van een selectie.
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