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Vragentrein 
Multiple-Choice toets 

 

1. Starten met vragentrein. 

Vragentrein is een gratis programma dat geïnstalleerd moet worden. Je kan het op een enkele pc 

draaien, maar het kan ook servergestuurd. Hiervoor roep je best de hulp in van de ict-coördinator. 

Het programma bestaat uit 2 delen: een leraarskamer     en  een 

leerlingprogramma:  

 

2.  Log in als leerkracht. 

Open de leraarskamer van Vragentrein:       

  

Tip! Zo maak je een snelkoppeling op jouw bureaublad. Klik rechts op het icoontje van vragentrein en 

klik op ‘kopiëren’. Klik nu rechts op je bureaublad en kies voor ‘Snelkoppeling plakken’. 

 

 

Klik op ‘Vragen 

ontwerpen’. 
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3.  Maak de vragen aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip! Maak een lijstje in Word van je vragen, want je krijgt jammer genoeg geen overzicht van de vragen 

zelf. 

 

 

 

 

 

 

1. Typ je vraag in het vak 

‘Stel hier de vraag’. 

 

2. Typ de antwoorden in de vakjes. Het 

juiste antwoord vink je aan. 

 

3. Je kan je vraag 

begeleiden 

door een 

prentje of 

wanneer je de 

opdracht 

inspreekt, kan 

je het 

geluidsbestand 

toevoegen. 

 

4.  Duid je klas aan 

en het vakgebied. 

Zo vind je later je 

vragen 

makkelijker terug. 

5. Klik op ‘Vraag’ → ‘Opslaan als’. Automatisch wordt de 

datamap van vragentrein gegeven. Typ nog een 

bestandsnaam in en klik op ‘Opslaan’. Klik op ‘Nieuw’ en 

maak de volgende vraag. Als je dit venster sluit, kom je terug 

in het beginscherm van Vragentrein. 
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4. Plaats de vragen in een serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klik de vragen aan die je wil 

toevoegen en klik op de 

knop ‘Voeg toe’. 

1. Duid eerst je klas aan 

en het vakgebied. Zo 

krijg je alleen jouw 

vragen te zien. 

 

3. Kies een beoordeling. Dit 

krijgen de kinderen op 

het einde van hun toets 

te zien. 

 

4. Als de kinderen naast elkaar op de pc de toets 

maken, kan je volgende instellingen toepassen 

zodat ze niet kunnen afkijken. Je kan de vragen 

door elkaar laten stellen. 

Als je een uitgebreide serie hebt gemaakt, kan je bij 

‘te stellen vragen’ ervoor kiezen om slechts 10 

vragen van je serie te laten beantwoorden.  

Als je de ‘Max.tijd’ op 0:00 laat staan, wordt er 

geen tijdslimiet ingesteld. 

 

5.  Klik op ‘Serie’ → ‘Opslaan als’. Automatisch wordt de 

datamap van vragentrein gegeven. Typ nog een 

bestandsnaam in en klik op ‘Opslaan’. Sluit het venster. 
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5. We stellen een werklijst op voor de leerlingen.  
Hiervoor gaan we onze aangemaakte serie koppelen aan leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip! Om al je lln. te selecteren klik je op de eerste. Houd de ‘shift’ toets ingedrukt en klik op de laatste. 

om lln. willekeurig te selecteren, klik je op de eerste. Houd de ‘ctrl’ toets ingedrukt en klik daan de 

volgende lln. aan. 

6. De leerlingen maken de toets.  
De leerlingen klikken op de snelkoppeling naar het leerlingenprogramma:               

In het beginscherm kiezen ze voor ‘uit werklijst kiezen’. 

 

 

 

 

 

1. Klik op ‘Namenlijst’. Klik in het volgende scherm op 

het driehoekje achter ‘Groep’ en klik op jouw klas. Je 

krijgt nu al je lln. te zien. Automatisch zijn ze allen 

geselecteerd. Klik op ‘ok’. 

 

2.  Selecteer eerst je leerlingen 

waarvoor je een serie wil 

klaarmaken. (zie tip) 

5.  Aantal malen herhalen bij 

onvoldoende. 

 Je kan dit best op 1 laten staan. 

Als een lln. computerproblemen 

ondervindt, kan je de toets 

opnieuw laten maken op een 

andere pc. 

3.  Klik de serie aan 

die je wil 

toevoegen. 

4.  Klik op de knop 

‘Voeg toe’. 

6.  Klik op ‘Werklijst’ → ‘Opslaan als’. Automatisch wordt 

de datamap van vragentrein gegeven. Typ nog een 

bestandsnaam in en klik op ‘Opslaan’. Sluit het venster. 
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7. De resultaten bekijken 

 
Ga terug naar de leraarskamer van vragentrein:  
Klik op ‘Resultaten bekijken’. 

 

 

 
Hier krijg je een evaluatie van je 

vragen te zien! 

 

Klik op je klas en vervolgens op ‘toon 

deze groep’. Je krijgt nu een 

overzicht met de toetsresultaten. 

 

Als je de toets over meerdere dagen 

hebt laten maken, pas je hier de 

periode aan. 


