Vooraf te maken keuzes bij het aanmaken van toetsen in Blackboard.
Toegankelijkheid toets
1. Bepaal de periode waarin een toets toegankelijk is voor studenten (bijv. een week voorafgaand
aan het college, altijd, …)
2. Bepaal of studenten een extra wachtwoord moet invullen voordat de toets gemaakt mag
worden.
3. Bepaal achter welke knop de toets toegankelijk gemaakt wordt. (Zet de toets achter die
menuknop waarachter de studenten deze verwachten).
4. Bepaal of de student de toets 1 keer mag maken, onbeperkt aantal keer of een bepaald aantal
keer.
5. Bepaal of een student de toets op een later tijdstip mag afmaken of dat hij deze in een keer
moet maken.
6. Bepaal of de student de toets binnen een bepaalde tijd voltooid moet hebben.
Beschrijving / Instructie
7. Aan elke toets kun je een beschrijving en een instructie toevoegen. Bepaal wat er in de
beschrijving en instructie moet komen te staan (bijv. inhoud waarover de vragen gaan, duur,
aantal vragen etc.). Zet wat de student voorafgaand aan de toets moet weten in het
Description-veld. De tekst in het Instruction-veld zien studenten pas nadat zij de toetst
geopend hebben.
8. Bepaal welke informatie over de toetsen (algemeen) aan studenten gegeven moet worden en
waar je deze informatie wilt plaatsen in Blackboard (bijv. course information).
Vormgeving:
9. Wil je dat de vragen in een vaste volgorde getoond worden?
10. Wil je dat de antwoordopties in een vaste of random volgorde getoond worden? Bedenk dit
vooraf! Wil je dat de vragen in een random order getoond worden, dan moet je dit per vraag
aangeven. Achteraf instellen kost extra werk.
11. Bepaal of de student alle vragen in een keer te zien krijgt of 1 voor 1. Het één voor één tonen
van vragen betekent veel geklik voor de studenten.
12. Bepaal de standaard font en fontgrootte en kleur van de vragen en antwoorden (aan te raden:
scheefloos lettertype (bijv. Ariel, Verdana), niet te klein, kleur zwart).
Standaard wordt Arial 10 gebruikt. Dit is ok. Als je het font en fontgrootte wil aanpassen, kies
voor het toevoegen van de toets de font(grootte). Achteraf aanpassen kost veel extra werk
omdat je de font(grootte) bij elke vraag moet toevoegen.
Vragen
13. Hoeveel punten kan een student krijgen per goed beantwoorde vraag? Bepaal ook dit vooraf.
14. Krijgt een student een gedeelte van de te behalen punten als hij/zij een vraag gedeeltelijk goed
beantwoord? (dit is van toepassing bij multiple answer vragen).? Bepaal dit vooraf omdat dit
per vraag aangegeven moet worden.
Feedback
15. Bepaal of er feedback getoond wordt bij gekozen antwoordopties of per vraag (of helemaal
niet)
16. Bepaal wat de student na afloop van de toets te zien krijgt (keuze uit: totaal behaalde punten,
gekozen antwoorden, juiste antwoorden, feedback.)

