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Thematoetsen in Quayn 
Is je school lid van VO-content en heb je een Quayn-licentie? Dan kun je bij VO-content een code 
opvragen waarmee je toegang krijgt tot de thematoetsen. Er zijn thematoetsen voor leerjaar 1 en 2 
en verschillende niveaus voor aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, geschiedenis, M&M, 
Nederlands en wiskunde (dit laatste vak alleen voor vmbo-b). 

Hoe je de toetsen gebruikt: summatief, formatief of als interactieve oefening voor je leerlingen, 
bepaal je helemaal zelf.  

En: zoals je van VO-content gewend bent kun je als je dat wilt de toetsen ook aanpassen, of vragen 
uit de toetsen hergebruiken.  

Quayn heeft zelf een uitgebreide handleiding en helpfunctie, maar voor het gemak hebben we de 
belangrijkste stappen op een rij gezet. 

Je wachtwoord (eenmalig) invoeren  
• Meld je aan op Quayn 
• Ga naar het onderdeel ‘projecten’ 

 

• Open aan de linkerkant het mapje ‘externe projecten’  
• Open vervolgens de map ‘VO-content – contentsite’ 
• Klik op ‘VO-content’. Je kunt nu het wachtwoord dat je van VO-content hebt gekregen invullen 

 

• Klik daarna op ‘verstuur code’. 
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• Je kunt het mapje VO-content nu openklikken.  
 

  
 
 
• De toetsen vind je per vak/leerniveau in een aparte map  

 

  

Een kant-en-klare toets gebruiken 
Vervolgens kun je een toets naar keuze selecteren, inzien, er een arrangement van maken of 
rechtstreeks inplannen voor je leerlingen zoals je dat in Quayn gewend bent.  
  

Het project inplannen 
• Klik op het project van je keuze. Je komt terecht in het onderdeel ‘planningen’.  
• Klik op ‘nieuw’ om een planning te maken.  
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• Er verschijnt een scherm waarin je je toets kunt inrichten. Quayn kent enorm veel 
mogelijkheden. Geef in ieder geval aan: 

o De naam van de planning 
o Wanneer leerlingen mogen starten 
o Welke leerlingen meedoen 
o Of de toets is vrijgegeven 

• Je kunt ook: 
o Een periode ingeven waarin de leerlingen de toets kunnen maken. 
o Meerdere pogingen toestaan, bijvoorbeeld wanneer je de vragen wilt gebruiken als 

oefening voor de leerling 
o Met behulp van de knop ‘vrijgeven’ en ‘intrekken’ regel je of leerlingen de toets kunnen 

zien in hun dashboard en of ze de toets kunnen benaderen.  
o Daarnaast kun je een wachtwoord instellen. Je kunt dit wachtwoord ook tussentijds 

wijzigen, bijvoorbeeld na ieder groepje dat de toets heeft gemaakt.  
o Je kunt daarnaast uiteraard de toets alleen openzetten wanneer leerlingen er ook 

daadwerkelijk mee aan de slag moeten.  
 

• Raadpleeg voor meer mogelijkheden eventueel de handleiding van Quayn (via Quayn Help). 

 

 
• Alles naar tevredenheid? Klik dan op ‘opslaan’.  

  



 
 

Blz. 5 

De toets afnemen 
Vanaf het moment dat de toets: 

• Qua datum mag starten 
• Is toegewezen aan de leerling 
• Is vrijgegeven 

… Kunnen de leerlingen de toets gaan maken 

• De leerlingen zien de toets klaarstaan in hun dashboard in Quayn. 
• Zij openen de toets door erop te klikken.  

• De leerlingen maken de vragen  

• Is de leerling klaar dan klikt hij op ‘inleveren’. Na beantwoording van een controlevraag wordt de 
toets ingeleverd. 
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Nakijken 
Zodra een leerling klaar is met een toets kan deze worden nagekeken. Bij de vragen waarvoor dit 
mogelijk is (meerkeuzevragen, comboboxen e.d.) kijkt Quayn automatisch na. Maar bij open 
tekstvragen met lange antwoorden, doe je dit als docent zelf. In Quayn gaat dat als volgt: 

• Kies voor ‘analyses’ en dan voor ‘projecten analyseren’.  
• Standaard wordt het laatste project getoond. Via het trechtertje linksboven kun je desgewenst 

een ander project selecteren.  
• Heb je het juiste project geselecteerd kies dan voor ‘Cursist nakijken’.  
• Het volgende scherm verschijnt 

 

• Namen die aan de linkerzijde blauw verschijnen wijzen op vragen in de betreffende toets die nog 
niet zijn nagekeken.  

• Aan de rechterzijde worden de nummers van de vragen getoond. Ook hier betekent blauw dat de 
nog niet nagekeken: hier heeft het betrekking op een vraag.  

• Is een toets helemaal nagekeken dat wordt de naam van de betreffende leerling grijs. Op dat 
moment (als dat tenminste is ingesteld) ziet de leerling de resultaten in het resultatenscherm.  

Toets zelf samenstellen vanuit de itembank 
Zoals je van VO-content gewend bent, heb je ook de mogelijkheid om het toetsmateriaal helemaal 
naar je eigen hand te zetten. VO-content heeft namelijk ook de itembanken ter beschikking gesteld in 
Quayn zodat je de vragen gemakkelijk kunt mixen, aanpassen en hergebruiken. 

LET OP, ook hier moet je eenmalig het wachtwoord opgeven dat je van VO-content hebt gekregen. 
De methodiek is exact gelijk als beschrijven bij ‘projecten’  

• Ga naar ‘itembanken’ 
• Open ‘externe itembanken’ 
• Klik ‘VO-content contentsite open, vul indien nodig het wachtwoord in, open de map ‘VO-

content’ en open de map met vragen die je wilt gebruiken 
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• Kies daarna bovenin bij ‘itembanken’ voor ‘selecteren en arrangeren’ 

 

• Selecteer de vragen die je wilt gebruiken en plaats ze in je arrangement 
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• Ga naar het tabje arrangement. Hier zie je een verzameling van de vragen die je tot nu toe hebt 
geselecteerd.  

 

• Je kunt nu teruggaan naar het tabje ‘items selecteren’. Hier kun je desgewenst een andere 
itembank kiezen om ook hieruit vragen in je arrangement te plaatsen. 

 

• Kies voor ‘kies itembank’. Een pop-up scherm verschijnt waarin je de juiste itembank en daarin 
de juiste map kunt selecteren. 
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• Selecteer ook nu weer de gewenste vragen en plaats ze in je arrangement.  
• Ben je helemaal tevreden? Kies dan voor ‘project maken’.  

 

Je eigen itembank verrijken met vragen uit de thematoetsen 
Tip: je kunt de vragen ook gebruiken om je eigen itembank te verrijken.  

• Kies een VO-content itembank, selecteer de gewenste vragen en plaats ze in een arrangement.  
• Klik vanuit het arrangement op ‘opslaan in itembank.  

 



 
 

Blz. 10 

• Er verschijnt een pop-up waar je kunt kiezen aan welke itembank de vragen moeten 
worden toegevoegd. 

 

• Afhankelijk van de eisen die je eigen school stelt aan de metadata/beschrijving van de vragen 
krijg je de gelegenheid die alsnog toe te voegen 

 

• Ben je klaar? Klik op opslaan.  
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