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Onderhoud itembank

Doel van het proces

• Het onderhouden (of beheren) van een 
itembank inclusief assessment(s) 
behorende bij een cursus, die op CBT-
wijze (individueel of groepsgewijs) 
summatief wordt getentamineerd. De 
itembank bestaat uit een verzameling 
open en/of gesloten items.

Uitgangssituatie

• Itembanken zijn geconverteerd vanuit sys.
• Itembanken zijn in productie als CBI

• Onderhoud?
– Op basis van reacties van studenten

– Op basis van analyses

– Op basis van inhoudelijke wijzigingen

Reactie
studenten
direct na
afname

Analyse
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• Start proces:
– gepland onderhoud op een itembank of 

– naar aanleiding van een mutatieverzoek

• Einde proces:
– een in de productie-omgeving gewijzigde én

geaccordeerde itembank en bijbehorende 
assessment(s), die vrijgegeven zijn voor 
toetsafname

Verantwoordelijkheden (1)

• Faculteit:
– Examinator: 

• Opstellen kaders itembank (toetsmatrijs ed.)
• Het doorvoeren van wijzigingen in items;
• Het uitvoeren van de inhoudelijke controle itembank; 
• De inhoudelijke kwaliteit van de itembank en de bijbehorende 

assesmentdefinitie(s)
– GMD’er: 

• Het doorvoeren van wijzigingen in de opmaak van items; 
• Het doorvoeren van wijzigingen in de assessmentdefinitie(s)

– Redacteur: 
• Het adviseren van de examinator en/of GMD-er inzake 

redactionele wijzigingen 

GMD’er??!!

Verantwoordelijkheden (2)

• OSC:
– Medewerker TenC: 

• Het uitvoeren van de technische test van de 
itembank, zowel in test- als in productie-omgeving;

• Het vrijgeven van de gecontroleerde en 
goedgekeurde itembank en bijbehorende 
assessmentdefinitie(s); 

• Het archiveren van Qpacks en controleverslagen;
• Het informeren van de examinator en decaan bij 

vrijgeven bank

Procesverloop (1)
Examinator GMD-er Sr. Medew. T&C

Wijzigen kaders 
itembank

Wijzingen item Wijzigen opmaak item

Wijzigen assessmentdefinitie(s) 
(incl controleassessment)

Controleren 
inhoud itembank + 

assessments

Maken en 
verzenden Qpack(s)

(samen met 
controleverslag 

examinator)

Importeren 
Qpack(s) in 

testomgeving

Testen itembank 
+ assessment(s)

Importeren Qpack(s) in 
productie-omgeving

Inhoudelijk 
accoord? Ja

Technisch
accoord?

Ja

Tentamenprofiel

2.
01

.0
1

Voorlopig
Goedgekeurde

Itembank
+

Controleverslag

Ja

Controleverslag
T&C

Controleverslag
examinator

6.
04

 / 
6.

08
 / 

X
.x

x.
xx

O
.0

1.
01

Algemene 
richtlijnen 

kwaliteitszorg

X
.x

x.
xx

Nee

Nee

2.01.04

Onderhouden itembank + assesments CBT summatief (2.01.04)

Qpack
+

Controle-
verslag

Eventueel eerst in overleg met 
ICTS/STOAS controleren en 

indien nodig aanpassen van de 
testomgeving

1

2 3

4

5

6
7

8

9

Standaard 
mappen en 

invoersjablonen

Goedgekeurde 
itembank + 

assessment(s)

Goedgekeurde 
itembank + 

assessment(s)2.
01

.0
2

Mutatieverzoek

Aanleverdata

2.
03

.0
1

Reminder T&C

Procesverloop (2)

Importeren Qpack(s) in 
productie-omgeving

Schedulen proef-
assessment

Testen 
proefassessment

Vrijgeven itembank + 
assessment(s)

Technisch
accoord?

Ja

JaNee

01.04
6.02 / 6.03

In overleg met ICTS/ 
STOAS controleren en 
evt. aanpassen van de 

productie-omgeving

Assessment 
accoord?

Informeren 
examinator en 

decaan

Signaal 
examinator

Signaal decaan

Nee

Eventueel eerst in overleg met 
ICTS/STOAS controleren en 

indien nodig aanpassen van de 
testomgeving

9

10

11

12

13

Einde proces

Archiveren 
Qpack(s), controle-

verslagen en 
mutatieformulieren

14

15

itembank + 
assessment(s)

Vrijgegeven 
itembank + 

assessment(s)

Gearchiveerde 
Qpack(s) incl. 

controleverslagen en 
mutatieformulieren

Voorbereiden 
tentamenafname

Ja
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Te gebruiken middelen

• Authoring manager van QMP (flexplek)
• Stappen onderhoud:

1. Kopiëren item
2. Zet status oude item op retired
3. Hernummer nieuwe item (versienummer) en 

aanpassen nieuwe item
4. Controle aangepast item
5. Maken Qpack, informeer TenC

Stap 1. Open de juiste map

Stap 2. Kopieer te wijzigen item Stap 3. Wijzig status origineel

Stap 4. Wijzig item-versie kopie + 
inhoud kopie

Stap 5. Maak Qpack, Plaats Qpack
in map TenC en informeer TenC
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Te gebruiken middelen

• Questionmark Live (QMLive):
– www.questionmark.com

• Aanmelden
• Items invoeren

• Voor controle: Persoonlijke Archief of 
uitdraai hele itembank

• Zelf analyses bekijken: http://webtoetsen-
ousum.qmark.nl/em4/Main.aspx?module=
LOGIN

• http://webtoetsen-
ouontw.qmark.nl/em4/Main.aspx?module=
LOGIN




