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Aanmelden op Quayn 

Docent 
• Meld je aan op SOMtoday 

• Ga naar een nieuw tabblad  

• Open hier https://mondriaancollege.quayn.eu  

• Je wordt nu direct herkend 

Link naar Quayn opnemen bij leermiddelen docent 
TIP: plaats de link naar Quayn bij je eigen leermiddelen in SOMtoday, dan hoef je niet steeds de link 

in te typen: 

• Ga in SOMtoday naar het tabje ‘leermiddelen’ 

• Klik daarna onderaan in het scherm op ‘eigen leermiddel toevoegen’ 

 

• Je ziet onderstaand popup scherm. Vul hier de titel in en de link naar Quayn. Vul bijv. 

‘vakoverschrijdend’ in bij vak.  

• Klik daarna op ‘opslaan’.  

 

Opbouw Quayn 
Quayn gaat uit van een grote verzameling losse vragen die je wanneer je dat wilt kunt selecteren en 

bundelen tot een toets. Om een toets te maken en aan leerlingen ter beschikking te stellen doorloop 

je in Quayn een aantal stappen.  

1. Vragen selecteren en in een arrangement opnemen 

2. Het arrangement inrichten (indien van toepassing) en er een project van maken 

3. Het project inrichten en een planning opstellen 

https://mondriaancollege.quayn.eu/
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Vragen selecteren en in een arrangement opnemen 
• Ga in Quayn onder het onderdeel ‘itembanken’ naar ‘Selecteren en arrangeren’.  

• Selecteer de juiste itembank.  

• Je ziet dan een overzicht van alle vragen die zich in de itembank bevinden met de mogelijkheid 

tot ‘uitgebreid zoeken’ 

 

Klik op ‘uitgebreid zoeken’. Het zoekscherm komt in beeld.  

Alle vragen in de itembank zijn voorzien van 

zogenaamde ‘metadata’: een uitgebreide 

omschrijving over bijv. het boek en hoofdstuk waar 

de vraag bij hoort, onderdeel (bijv. lezen, luisteren) 

en vraagtype. Deze metadata kan je gebruiken om 

precies die vragen te selecteren die voor jouw toets 

relevant zijn: bijvoorbeeld alle vragen die betrekking 

hebben op Carte Orange, hoofdstuk 4 voor havo 3, 

of alle luistervragen voor havo 1. 

In het voorbeeld hiernaast is een selectie ingesteld 

voor alle vragen van Carte Orange, hoofdstuk 4. 

• Klik op ‘zoeken’ als je selectie klaar is. 

 

Je ziet nu een overzicht (met in de tab het aantal) van de vragen die je hebt geselecteerd.  

• Klik nu op ‘plaats in arrangement’. De vragen worden nu opgenomen op het tweede tabblad.  
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• Klik nu op ‘project maken’. Er verschijnt een scherm waarin je de algemene gegevens van je 

project kunt invullen. 

• Klik bij ‘map’ op ‘wijzigen’ en kies één van de organisatiemappen. Door je project in een 

organisatiemap te zetten kunnen collega’s je toets ook zien en eventueel gebruiken (en kun jij 

dat ook met toetsen van je collega’s). 

 

• Klik als je klaar bent op ‘opslaan’ en ga naar het tabje projecten. Zoek de map op waarin je je 

project hebt opgeslagen.  

Je komt terecht in het onderdeel ‘planningen’.  

• Klik op ‘nieuw’ om een planning te maken. Hierbij richt je het project verder in: 

o Je geeft aan welke leerlingen de toets gaan maken. In het scherm kan je direct de toets 

klaarzetten voor al je leerlingen. Selecteer een klas en voeg daarna m.b.v. het dubbele 

pijltje naar rechts alle leerlingen toe. Of selecteer de leerlingen en voeg ze toe met het 

enkele pijltje. 
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Alle leerlingen hebben een Quayn-account. Zij melden aan via SOMtoday. Als zij 

aangemeld zijn op SOMtoday worden zij direct herkend.  

o vanaf/tot welke datum het project mag worden gemaakt. Maken de leerlingen de toets 

op een verschillend/een eigen moment, dan geef je bijvoorbeeld een begindatum op en 

een einddatum 2 weken later. Leerlingen dienen dan in die periode hun toets te maken. 

 

• Je kunt hier ook inrichten of leerlingen ALLE vragen die in het project zitten moeten maken, of 

‘random’ een bepaald aantal vragen krijgen aangereikt, waardoor niet alle leerlingen dezelfde 

vragen krijgen. Wij zijn nu bezig Quayn zodanig in te richten dat je verschillende toetsen aanbiedt 

aan verschillende leerlingen. In de praktijk betekent dit dat je altijd VEEL vragen zult klaarzetten 

in een project en een DEEL daarvan aan de leerling aanbiedt. Je zult dus praktisch altijd gebruik 

maken van de randomizer.  

• 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.  

• Daarnaast kun je een wachtwoord instellen. Je kunt dit wachtwoord ook tussentijds wijzigen, 

bijvoorbeeld na ieder groepje dat de toets heeft gemaakt.  

• Je kunt daarnaast uiteraard de toets alleen openzetten wanneer leerlingen er ook daadwerkelijk 

mee aan de slag moeten.  
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• Alles naar tevredenheid? Klik dan op ‘opslaan’.  

Vanaf het moment dat de toets: 

• Qua datum mag starten 

• Is toegewezen aan de leerling 

• Is vrijgegeven 

Kunnen de leerlingen de toets gaan maken. Voor de leerling is een aparte leerlinghandleiding 

gemaakt (2 kantjes) 

 

 

 

 

 


