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Vraagtype Vooraf Aanpasbaar 

Meerkeuzevraag 1 antwoordmogelijkheid 
‘correct antwoord’ 
1 punt 

Ja, het is mogelijk om een ander antwoord als 
correct aan te geven of om van de 
meerkeuzevraag een meervoudigjuistvraag te 
maken.  

Let op! Wil je na afloop nog een afleider als 
bestempelen, geef dan in het antwoordmodel een 

punt aan deze afleider, maar keur hem niet goed. 
 
Achteraf is het mogelijk: 

• Het antwoordmodel aan te passen 
• De vraag uit de toets te halen 

• De vraag voor alle studenten goed te 
keuren 

Meervoudig-
juistvraag 
 

2 correcte antwoorden aangevinkt 
‘correct antwoord’ 

Ja, het is mogelijk om de juiste antwoorden aan 
te passen. Verder is het mogelijk om ‘correct 
antwoord’ aan te passen naar ‘scoreverdeling’, 

‘productregel’ en ‘quotiëntregel’. Het aantal 
punten dat je aan de vraag wilt toekennen is ook 
aan te passen. 
 
Achteraf is het mogelijk: 

• Het antwoordmodel aan te passen 
• De vraag uit de toets te halen 

• De vraag voor alle studenten goed te 
keuren 

Hotspotvraag Cirkel 
1 antwoordmogelijkheid 
1 punt 

Ja, het is mogelijk om het antwoordmodel aan te 
passen. Voor een beschrijving van de werkwijze, 
zie *1  

 
Achteraf is het mogelijk: 

• Het antwoordmodel aan te passen 
• De vraag uit de toets te halen 
• De vraag voor alle studenten goed te 

keuren 

Grafische 
verbindvraag 

Mogelijke puntenverdeling: 
- (min)score buiten de 

onderstaande gebieden (-1) 
- Bonuspunten (1) 
- Eindscore (4 punten) 

- 3 goede verbinden (1 punt per 
verbinding) 

- 1 foute verbinding (-1 punt) 

Ja, het is mogelijk om het antwoordmodel aan te 
passen. Voor een beschrijving van de werkwijze, 
zie *1 
 
Achteraf is het mogelijk: 

• Het antwoordmodel aan te passen 
• De vraag uit de toets te halen 

• De vraag voor alle studenten goed te 
keuren 

Invulvraag 1 punt 
1 antwoordmogelijkheid ingevoerd 

Ja, het is mogelijk om het antwoord aan te passen 
en je kunt ook meer antwoorden invoeren, die 
ook goed gerekend, of deels goed gerekend 

kunnen worden. 
 
Achteraf is het mogelijk: 

• Het antwoordmodel aan te passen 
• De vraag uit de toets te halen 
• De vraag voor alle studenten goed te 



keuren 

Sorteervraag 1 punt 

‘correct antwoord’ 

Ja, het is mogelijk om achteraf het 

antwoordmodel aan te passen. De enige 
aanpassing die mogelijk is om de volgorde te 
veranderen. Het is niet mogelijk om twee 
volgordes als correct te beschouwen. Daarnaast is 
het mogelijk om ‘correct antwoord’ aan te passen 
naar ‘quotiëntregel’ en het puntenaantal te 

wijzigen. 

 
Drag- en 
dropvraag 

 
‘Maximum aantal keer dat de gebruiker 
deze afbeelding kan gebruiken’ = 1 
keer 
1 plaatje dat in het hotspotgebied 

geplaatst kan worden 
1 punt te verdienen. 

 
Ja, het is mogelijk om het antwoordmodel aan te 
passen. Voor een beschrijving van de werkwijze, 
zie *1 
 

Achteraf is het mogelijk: 
• Het antwoordmodel aan te passen 
• De vraag uit de toets te halen 

• De vraag voor alle studenten goed te 
keuren 

Matrixvraag Meerdere verbindingen per rij 
‘correct antwoord’ 
1 punt 

Ja, het is mogelijk om het antwoordmodel 
achteraf aan te passen. Je kunt andere of meer 
antwoorden als juist aangeven en het is mogelijk 
om ‘correct antwoord’ om te zetten in 
‘scoreverdeling’, zodat het mogelijk is om deel 
punten te halen. Het puntenaantal is ook aan te 
passen. 

 
Achteraf is het mogelijk: 

• Het antwoordmodel aan te passen 
• De vraag uit de toets te halen 
• De vraag voor alle studenten goed te 

keuren 

Open vraag 2 beoordelingscriteria 

2 punten. 

Ja, het is mogelijk om het antwoordmodel 

achteraf aan te passen.  
 
Achteraf is het mogelijk: 

• De beoordelingscriteria en het aantal 
punten aan te passen 

• De vraag uit de toets te halen 
• De vraag voor alle studenten goed te 

keuren 
 
Let op! Hiervoor bestaan aparte supportpagina’s 
*2 

Samengestelde 
vraag 

 Het is alleen mogelijk om het antwoordmodel te 
wijzigen als de samengestelde vraag aanpasbare 
vraagtypen bevat. Bevat de samengestelde vraag 
vraagtypen die aanpasbaar zijn, maar ook een 
niet aanpasbare vraag, dan is geen enkele vraag 
binnen de samengestelde vraag aan te passen. 

Let op: de volgende acties zijn van toepassing op 

alle deelvragen uit een samengestelde vraag: 
De vraag uit de toets te halen; 
De vraag voor alle studenten goed te keuren 

 
Bij alle vraagtypen waarin je bonuspunten kunt instellen, kun je deze bonuspunten 

aanpassen.  
 
Conclusie 
 
Bij de meerkeuzevraag, de meervoudigjuistvraag, de invulvraag, de sorteervraag, de open 
vraag, de matrixvraag, de hotspotvraag, de grafische verbindvraag en de drag- en 



dropvraag is het mogelijk om het antwoordmodel achteraf aan te passen, de vraag in te 

trekken, of om de vraag voor alle studenten goed te keuren. 
 De samengestelde vraag is een categorie apart, want bij dit vraagtype kun je niet 
een deelvraag voor alle studenten intrekken of goedkeuren. 

 
 
 

*1: https://remindo-support.sites.uu.nl/handleiding/antwoordsleutel-wijzigen-

antwoordsleutel-gesloten-vragen/ 

*2: https://remindo-support.sites.uu.nl/handleiding/beoordelingscriteria-van-

een-open-vraag-na-toetsafname-aanpassen/ en https://remindo-

support.sites.uu.nl/handleiding/aanpassen-van-het-antwoordmodel-van-een-

samengestelde-vraag-combinatie-gesloten-en-open/ 
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