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Dit hoofdstuk geeft een globale beschrijving van d-Track. Het
introduceert verschillende termen en geeft een overzicht van het
systeem.

Wat is d-Track?
d-Track is een elektronische leeromgeving (elo) ontwikkeld voor gebruik
op internet en (bedrijfs)intranetten. Het systeem biedt cursisten elektronische lessen (content) en bijbehorende toetsen, en biedt opleiders en
beheerders een mogelijkheid om cursisten te beheren en te volgen. Door
de opbouw is d-Track modulair uitbreidbaar en geschikt om grote hoeveelheden lesmateriaal en cursisten te beheren.

Terminologie
In de basisimplementatie wordt het lesmateriaal in verschillende
geledingen aangeboden. Daartoe zijn lessen (modules genaamd) ondergebracht in onderwerpen (opleidingen). De onderwerpen zijn ondergebracht in diverse niveaus, om zo lesmateriaal eenvoudig op verschillende niveaus (bijvoorbeeld doelgroepen) aan te bieden.
Een module bestaat op haar beurt uit verschillende hoofdstukken. Elk
hoofdstuk bestaat vervolgens uit één of meer pagina’s lesmateriaal. Op
die manier kan de cursist eenvoudig door een grote hoeveelheid aan aangeboden lesstof navigeren. Schematisch ziet een en ander er als volgt uit:
Niveau
- Onderwerp
- Module
- Hoofdstuk
- Pagina

2

Hoofdstuk 1
Introductie

Per module kan er een toets beschikbaar zijn. Deze toets bestaat uit verschillende vragen, die uit verschillende leerdoelen worden gehaald.
d-Track biedt de mogelijkheid om per module toetsen met een verschillend aantal vragen vast te leggen. Overigens kunnen vragen willekeurig
uit grotere vragenpools worden geselecteerd. Het maximumaantal
pogingen waarbinnen een toets gehaald moet worden, kan binnen
d-Track worden vastgelegd.

Rollen
d-Track kent gebruikers met een groot aantal verschillende rollen. Dit
zijn:
I Beheerders
I Opleidingsfunctionarissen
I Opleiders
I Nieuwe cursisten
I Herhalende cursisten
I Deelcursisten
I Naslagwerkers
I Gasten
Iedere rol heeft bepaalde rechten binnen d-Track. Op die manier is het
systeem flexibel en toch robuust.

Beveiliging
d-Track is beveiligd met een wachtwoord. Elke gebruiker – of het nu een
beheerder of een cursist is – heeft een unieke aanmeldingsnaam en een
wachtwoord. In het systeem is de rol van de gebruiker vastgelegd, waardoor de toegang tot bepaalde onderdelen wordt gewaarborgd of geweigerd.
Ook aan misbruik is gedacht. Om te voorkomen dat toetsen worden gemaakt door andere gebruikers dan die de opleider voor ogen heeft, kan
d-Track zo worden ingesteld dat de toetsvrijgave kan worden geblokkeerd. Vervolgens kan een opleider de toets op afstand of lokaal, na verificatie van de identiteit van de cursist, vrijgeven.
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Technische specificaties
d-Track is een op .Net-technologie ontwikkelde applicatie, geoptimaliseerd voor Windows 2000 Server en Windows 2003 Server. De interactie
met het systeem vindt plaats via Internet Explorer versie 6 of hoger. Als
achterliggende database wordt SQL Server gebruikt, wat een snelle verwerking van grote hoeveelheden gegevens garandeert.

Front-end en back-end
Globaal werkt d-Track met twee gescheiden componenten: een
front-end (primaire gebruikersinterface) en een back-end (cursusbeheer).
Het front-end is bedoeld voor de cursist en wordt gebruikt om lesmateriaal te volgen, informatie op te zoeken en toetsen te maken. Het
back-end is bedoeld voor de opleider, de opleidingsfunctionaris of de
beheerder, en wordt gebruikt om cursisten te administreren, de voortgang van cursisten te volgen en het systeem te onderhouden. In hoofdstuk 2 wordt het front-end besproken en in hoofdstuk 3 komt het
back-end aan de orde.
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Dit hoofdstuk bespreekt de primaire gebruikersinterface van
d-Track. Deze gebruikersinterface is bedoeld om lessen te volgen,
oefeningen te maken, informatie op te zoeken, toetsen te maken
en studieresultaten in te zien. Kortom, via deze gebruikersinterface
maakt de cursist uitgebreid gebruik van de elektronische leeromgeving (elo).

Aanmelden
d-Track is beveiligd middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. U
ontvangt dit van de verantwoordelijke opleider. Tevens ontvangt u van de
opleider een internet- of intranetadres (url) waar u de elo kunt vinden.
Ga hier met uw browser naartoe en wacht tot het aanmeldscherm verschijnt.
1 Voer uw gebruikersnaam in het veld Naam in.
2 Voer uw wachtwoord in het veld Wachtwoord in.
3 Klik op log in of druk op Enter.

Gebruik de Tab-toets
Gebruik de Tab-toets om na het invoeren van uw gebruikersnaam het
veld Wachtwoord te selecteren.
Gebruikt u d-Track slechts als naslag, dan hoeft u zich niet aan te melden.
In dat geval klikt u op de optie Niet inloggen, alleen als naslag gebruiken.
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Het d-Track-venster
Het hoofdvenster van d-Track geeft toegang tot alle functionaliteit. Afbeelding 2.1 geeft een overzicht en identificeert de belangrijkste functies.

I Afbeelding 2.1
Hoofdvenster van d-Track.

0201

1 - uw naam.
2 - het menu met toegang tot het lesmateriaal.
3 - de knop Help.
4 - de knop Documenten.
5 - de knop Verklarende woordenlijst.
6 - de knop Index.
7 - de knop Afmelden.
8 - opent het menu op de laatst bezochte positie.
9 - geeft een overzicht van studieresultaten.
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Toegang tot de lesstof
Toegang tot de lesstof verkrijgt u via het menu (2). U kunt op titels of
plusjes klikken om onderdelen te openen. U kunt op titels of minnetjes
klikken om onderdelen te sluiten. De optie Waar ik gebleven ben opent
het menu in de laatst gebruikte toestand (ook in een nieuwe sessie).
De daadwerkelijke lesinhoud bevindt zich in hoofdstukken, die onderverdeeld zijn in pagina’s. Hoofdstukken zijn te herkennen aan het pictogram
. Per hoofdstuk wordt weergegeven uit hoeveel schermpagina’s deze
bestaat. Indien een module voorzien is van een toets, is toegang tot de
toets via de optie Toets onder de lijst met hoofdstukken te vinden.

I Afbeelding 2.2
Een menu met lesstof en toetsen.

Geen toets te zien?
Niet alle cursisten hebben toegang tot alle toetsen, en ook kan de toets
pas zichtbaar worden als alle hoofdstukken zijn bestudeerd; dat is
afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Om de eerste pagina van een hoofdstuk te openen klikt u op de naam
van het hoofdstuk. Staat er een groen vinkje voor het hoofdstuk, dan betekent dit dat u het hoofdstuk reeds hebt bestudeerd. U kunt de lesstof
echter te allen tijde nogmaals doornemen.
Versie 1.0 – februari 2005
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Navigeren door de lesstof
Wanneer u een hoofdstuk in het menu selecteert, verschijnt de inhoud
van de eerste pagina op het scherm.

I Afbeelding 2.3
Lesstof in d-Track.

0203

In deze weergave kunnen aanvullende knoppen zichtbaar zijn en geeft
d-Track extra informatie.
1 - de knop Verwante onderwerpen.
2 - de knop Menu.
3 - de knop Vorige pagina.
4 - de knop Volgende pagina.
5 - naam van de module.
6 - naam van het hoofdstuk.
7 - naam van de pagina.
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Snel navigeren
De knoppen Index en Verwante onderwerpen bevatten verwijzingen
naar andere pagina’s. Klik hierop om deze direct te openen.

Werken met de lesstof
De lesstof is in veel gevallen interactief. Dat houdt in dat de stof zich niet
beperkt tot statische tekst, maar dat er animaties, tussenvragen en andere
oefeningen kunnen verschijnen. In de begeleidende teksten wordt altijd
gemeld wat de bedoeling is, dus lees deze goed.

Hoofdstuk bestudeerd
Aan het eind van ieder hoofdstuk verschijnt de knop Hoofdstuk bestudeerd. Klik hierop om het hoofdstuk af te ronden. U keert nu terug naar
het hoofdmenu en voor de naam van het gevraagde hoofdstuk verschijnt
een groen vinkje.

I Afbeelding 2.4
De knop Hoofdstuk bestudeerd.

0204Toetsen

maken

Nadat u alle hoofdstukken van een module hebt bestudeerd, kunt u uw
kennis toetsen. Daartoe selecteert u de optie Toets onder in de lijst met
hoofdstukken van een module. Is de optie Toets niet beschikbaar, dan
kent deze module geen toets of bent u (nog) niet gerechtigd om de toets
te maken.

I Afbeelding 2.5
Klik op Toets om de toets te maken.

0205

Nadat u de optie Toets hebt geselecteerd, verschijnt de toets direct, of
krijgt u eerst een mededeling te zien; dat is afhankelijk van de systeemconfiguratie van d-Track. Verschijnt de melding Je hebt toestemming

Versie 1.0 – februari 2005
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nodig van een opleider om te beginnen, regel deze toestemming dan
eerst voordat u op Toets maken klikt. Hebt u die toestemming namelijk
niet, dan wordt een klik op Toets maken gezien als een – ongeldige –
poging om de toets te maken!

Bij twijfel terug naar het menu
Weet u niet zeker of u gerechtigd bent om de toets te maken en kunt
u niet met een opleider contact opnemen, klik dan op de knop Menu
rechtsboven in het scherm om terug naar het menu te keren; er wordt
dan geen toetspoging geregistreerd.
Is de toestemming gegeven, dan kunt u op Toets maken klikken. In het
venster Begin van de toets klikt u vervolgens op OK om de toets daadwerkelijk te starten.

Vragen beantwoorden
d-Track kent vier soorten vragen:
I Meerkeuzevraag met één goed antwoord
antwoord.

Selecteer het enige juiste

I Meerkeuzevraag met één of meer goede antwoorden Selecteer
één of meer antwoorden waarvan u denkt dat ze goed zijn.
I Bereikvraag

Vul een numerieke waarde in.

I Open vraag

Vul een open antwoord in.

I Afbeelding 2.6
Een vraag beantwoorden.
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Hebt u een vraag beantwoord, klik dan op OK. Doe dit pas nadat u zeker
weet dat u het juiste antwoord hebt gegeven; er is geen mogelijkheid om
naar een vorige vraag terug te keren.

Geen weg terug
Een antwoord is slechts eenmalig te geven; het is niet mogelijk om op
een antwoord terug te komen, nadat u op OK hebt geklikt.
Hebt u alle vragen beantwoord, dan krijgt u direct te zien of u geslaagd
bent. Afhankelijk van het resultaat kunt u de lesstof nogmaals doornemen
en/of de toets nogmaals proberen.

Studieresultaten opvragen
Bent u nieuwsgierig naar uw eigen voortgang, klik in het hoofdvenster
van d-Track dan op Mijn resultaten. U krijgt vervolgens een overzicht te
zien van de gemaakte toetsen en de resultaten.

I Afbeelding 2.7
Overzicht van de studieresultaten.

0207
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Het onderdeel Cursusbeheer van d-Track is bedoeld voor de
(systeem)beheerder en de opleider; cursisten hebben geen toegang
tot dit gedeelte. De rol van de gebruiker (beheerder, systeembeheerder, opleider) bepaalt de werkzaamheden die deze gebruiker in Cursusbeheer kan uitvoeren. Dit hoofdstuk beschrijft de
specifieke functies van Cursusbeheer.

Gebruikersrollen
d-Track kent verschillende gebruikersrollen die bepalen wat een gebruiker wel en niet mag. Voor Cursusbeheer zijn de volgende rollen van
belang:
I Beheerder
I Opleidingsfunctionaris
I Opleider
De beheerder is een supergebruiker die andere beheerders en opleidingsfunctionarissen kan toevoegen. Opleidingsfunctionarissen kunnen
wel andere opleidingsfunctionarissen toevoegen of bewerken, maar geen
beheerders.

Toegang tot Cursusbeheer
U krijgt toegang tot Cursusbeheer door rechtsboven in het scherm op
de optie Cursusbeheer te klikken. Deze optie verschijnt alleen als u de
rol van beheerder, opleider of opleidingsfunctionaris hebt.
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Globale instellingen
Vanuit Cursusbeheer kunnen enkele globale eigenschappen van d-Track
worden ingesteld. Hiervoor dient de gebruiker de rol van beheerder te
hebben.

I Afbeelding 3.1
Functies van Cursusbeheer voor de beheerder.

0301Instellingen
De keuze Instellingen wordt gebruikt om de globale functionaliteit van
d-Track aan te passen. Wanneer u deze optie selecteert, kunt u de volgende eigenschappen wijzigen:
I Toetsresultaten Deze functie bepaalt wat er gebeurt na het voltooien van een toets:
I Success Er wordt alleen weergegeven of de cursist voor de toets
is geslaagd of niet.
I Results Na het voltooien van de toets worden de resultaten aan
de cursist medegedeeld (‘u hebt x van de y vragen goed beantwoord en bent derhalve wel/niet geslaagd’).
I Toetsbeschikbaarheid Deze functie bepaalt onder welke omstandigheden een toets gevolgd kan worden:
I ModuleCompleted De toets is alleen beschikbaar na het volledig doorlopen van de module; alle hoofdstukken dienen als
‘voltooid’ te zijn gemarkeerd.
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I Always
stof.

De toets is altijd beschikbaar, ongeacht de voltooide les-

I Never Er worden geen toetsen beschikbaar gemaakt. Gebruik
deze instelling als het systeem geen toetsen dient te genereren.
I Toetsbeveiliging Deze functie bepaalt onder welke omstandigheden de toets door de cursist mag worden afgelegd:
I Free Er is geen beveiliging ten aanzien van het starten van de
toets.
I LocalLock De toets moet ter plekke door een opleidingsfunctionaris worden vrijgegeven.
I RemoteLock De toets kan op afstand door een opleidingsfunctionaris worden vrijgegeven. Zie hiervoor de paragraaf Studieresultaten op pagina 32.
I Aantal pogingen Deze waarde bepaalt hoe vaak een toets door een
cursist kan worden gedaan voordat de toetsfunctionaliteit voor deze
cursist wordt uitgeschakeld.
I Meldingstijd Studieschema Deze waarde (in dagen) bepaalt hoeveel dagen voor het verstrijken van het studieschema de cursist en de
opleider een herinnering per e-mail ontvangen.
0302

Klik op het vinkje (Opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op
Terug om de wijzigingen te negeren.

I Afbeelding 3.2
Instellingen voor d-Track maken.

Versie 1.0 – februari 2005
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Onderhoud
De sectie Onderhoud van Cursusbeheer wordt gebruikt om gebruikers
en content van d-Track te beheren. De functies van deze sectie zijn beschikbaar voor beheerders en opleidingsfunctionarissen, alhoewel er detailverschillen zijn; zo kan een beheerder wel een opleidingsfunctionaris
uit het systeem verwijderen, maar het omgekeerde is niet mogelijk.

Managers
De functie Managers wordt gebruikt om een van de volgende drie soorten gebruikers aan het systeem toe te voegen:
I Beheerder
I Opleidingsfunctionaris
I Opleider

Eén of twee beheerders
Om de veiligheid en integriteit van het d-Track-systeem niet in gevaar
te brengen, verdient het de aanbeveling hooguit één of twee beheerders aan te wijzen.

I Afbeelding 3.3
Overzicht van managers.

0303

In het venster Overzicht van managers krijgt u in één oogopslag een
overzicht van alle ingevoerde managers. De informatie wordt in de volgende kolommen ingedeeld:
I ID

Dit is het interne systeem-ID van de manager.

I Naam

Dit is de volledige naam van de manager.
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I Loginnaam Dit is de aanmeldingsnaam van de manager. Deze
naam mag geen spatie bevatten.
I Wachtwoord Dit is het wachtwoord van de manager. Het wachtwoord wordt om veilgheidsredenen als sterretjes weergegeven.
I Geboortedatum Dit is de geboortedatum van de manager. Let op
dat u het jaartal volledig invoert, met de indeling dd-mm-jjjj. Bijvoorbeeld: 04-10-1962.
I E-mail

Dit is het e-mailadres van de manager.

I Ploegkleur

Dit is de ploegkleur waartoe de manager behoort.

I Type gebruiker Dit is de rol van de gebruiker: beheerder, opleidingsfunctionaris of opleider. De keuze Niet actief wordt gebruikt om
een manager – al dan niet tijdelijk – ‘op te heffen’. Is een rol niet beschikbaar, dan kan de huidige gebruiker deze rol niet selecteren (een
opleidingsfunctionaris kan bijvoorbeeld geen beheerder aanstellen).

Inactieven verdwijnen
Wanneer u een gebruiker van d-Tack op Niet actief instelt, verdwijnt
deze uit de huidige lijst. U kunt de gebruiker later terugvinden onder
Inactieven (zie hierna).
I Gemiddeld cijfer

Dit is het gemiddelde cijfer van de gebruiker.

I Actie Deze kolom bevat de acties die u in het venster Overzicht
van managers kunt uitvoeren. Dit zijn:
I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuwe gebruiker met
een van de genoemde rollen aan te maken. Alleen de velden
Naam, Loginnaam en Wachtwoord zijn verplicht. Na het invullen
van de gewenste velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de gebruiker toe te voegen of klikt u op het kruisje
(Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren. Omdat de

I Afbeelding 3.4
Nieuwe gebruiker aanmaken.
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nieuwe gebruiker automatisch een nieuw (en hoger) ID krijgt toegewezen, zal deze onder aan de lijst verschijnen.
0304

I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de gegevens van een
gebruiker te wijzigen. Na het wijzigen van de gewenste velden
klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen
door te voeren of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen)
om de invoer te annuleren.
I Verwijderen Klik op de knop Verwijderen om de manager uit
het systeem te verwijderen. Voordat de gegevens daadwerkelijk
worden verwijderd, dient u dit te bevestigen.

Zoeken naar een manager
Gebruik de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F) om een manager in
de lijst terug te vinden. U kunt op elk weergegeven gegeven zoeken,
zoals naam, aanmeldnaam en type.
Na het uitvoeren van de beheertaken klikt u op Terug om naar het
hoofdmenu terug te keren.

Inactieven
In d-Track zijn inactieven gebruikers die – al dan niet tijdelijk – zijn uitgeschakeld. U kunt hier een overzicht van opvragen via de functie Inactieven.

I Afbeelding 3.5
Inactieve gebruikers.

0305

De werking van het venster Inactieven is gelijk aan die van het venster
Overzicht van managers. Als extra kunt u via de knop Nieuw direct een
nieuwe d-Track-gebruiker aanmaken met een willekeurige rol. Let erop
dat het wijzigen van de rol van een inactieve gebruiker tot gevolg heeft
dat deze uit de lijst van inactieven verdwijnt.
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Ploegkleuren
Ploegkleuren maken het mogelijk om cursisten in een bepaalde groep in
te delen. In het venster Ploegkleuren is het mogelijk om ploegkleuren te
wijzigen en toe te voegen aan d-Track.

I Afbeelding 3.6
Ploegkleuren bewerken.

0306

De informatie wordt in de volgende kolommen ingedeeld:
I Kleur

De naam van de kleur.

I Omschrijving

De nadere omschrijving van de kleur.

I Actie Deze kolom bevat de acties die u in het venster Ploegkleuren
bewerken kunt uitvoeren. Dit zijn:
I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuwe kleur aan te maken. Na het invullen van de gewenste velden klikt u op het vinkje
(Wijzigingen opslaan) om de kleur toe te voegen of klikt u op het
kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de gegevens van een
kleur te wijzigen. Na het wijzigen van de gewenste velden klikt u
op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te
voeren of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de
invoer te annuleren.
I Details bekijken Klik op de knop Details bekijken om een
overzicht van cursisten met deze ploegkleur op te vragen. Zie ook
de paragraaf Cursisten op pagina 30.

Niet verwijderen
Een ploegkleur is in de huidige versie van d-Track niet te verwijderen.
Versie 1.0 – februari 2005
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Lesmateriaal
De functie Lesmateriaal wordt gebruikt om nieuw lesmateriaal aan het
menu van d-Track toe te voegen. Daartoe is het belangrijk om de opbouw van het lesmateriaal in d-Track te kennen. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van vijf geledingen. Van hoogste naar laagste zijn dit:
I Niveau (aangeduid met 01, 02 enzovoort)
I Onderwerp (aangeduid met 01.01, 01.02 enzovoort)
I Module (aangeduid met 01.01.01, 01.01.02 enzovoort)
I Hoofdstuk
I Pagina

I Afbeelding 3.7
Niveaus, onderwerpen en modules bewerken.

0307

In het venster Niveaus, onderwerpen en modules bewerken kunt u een
overzicht van onderwerpen en modules per niveau opvragen. Selecteer
daartoe het gewenste niveau in de lijst Niveau en klik op Toon. De informatie wordt in de volgende kolommen weergegeven:
I Type Deze kolom geeft de geleding weer: niveau, onderwerp of
module.
I Naam

Deze kolom geeft de naam van het onderdeel weer.
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I Volgorde Deze kolom geeft het volgnummer van de weergave in
het hoofdmenu weer.
I Actie Deze kolom bevat de acties die u in het venster Niveaus,
onderwerpen en modules bewerken kunt uitvoeren. Dit zijn:
I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuw niveau, een
nieuw onderwerp of een nieuwe module aan te maken. Na het
invullen van de velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan)
om het onderdeel toe te voegen of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de naam of het volgnummer van het onderdeel te wijzigen. Na het bewerken van de
velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Details bekijken Klik op de knop Details bekijken om de inhoud van een module te bewerken. De knop Details bekijken is
alleen beschikbaar bij modules.
Klik bij een module op Details bekijken om de inhoud van de module
aan te passen. Wanneer u dit doet, verschijnt het venster Modules,
hoofdstukken en pagina’s bewerken.

I Afbeelding 3.8
Modules, hoofdstukken en pagina’s bewerken.
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0308

In het venster Modules, hoofdstukken en pagina’s bewerken verschijnt
een overzicht van hoofdstukken per module en pagina’s per hoofdstuk.
De informatie wordt in de volgende kolommen weergegeven:
I Type Deze kolom geeft de geleding weer: module, hoofdstuk of
pagina.
I Naam

Deze kolom geeft de naam van het onderdeel weer.

I Volgorde Deze kolom geeft het volgnummer van de weergave in
het hoofdmenu weer.
I Actie Deze kolom bevat de acties die u in het venster Modules,
hoofdstukken en pagina’s bewerken kunt uitvoeren. Dit zijn:
I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuw hoofdstuk of een
nieuwe pagina aan te maken. Na het invullen van de velden klikt
u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om het onderdeel toe te
voegen of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de
invoer te annuleren. Pagina’s zijn altijd onderdeel van een hoofdstuk en worden nooit rechtstreeks aan een module toegevoegd.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de naam of het volgnummer van het onderdeel te wijzigen. Na het bewerken van de
velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Details bekijken Klik op de knop Details bekijken om de inhoud van een hoofdstuk of een pagina te bewerken. De knop Details bekijken is alleen beschikbaar bij hoofdstukken en pagina’s.
Om lesmateriaal op te bouwen definieert u binnen een module een of
meer hoofdstukken. Daarbij stelt u de volgorde in waarin de hoofdstukken in het menu moeten worden weergegeven. Vervolgens definieert u
per hoofdstuk een of meer pagina’s. Ook daarbij stelt u de volgorde in
waarin de pagina’s in het menu moeten worden weergegeven. Wanneer
dat is gedaan, kunt u de daadwerkelijke pagina-inhoud naar d-Track
uploaden.

Pagina’s uploaden
Om pagina’s met content aan d-Track toe te voegen, dienen deze aan
bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo is d-Track sjabloongestuurd en
dient u bij het samenstellen van uw html-pagina’s rekening te houden
met het feit dat de pagina’s in een database worden opgeslagen. Verwijzingen naar andere pagina’s worden door d-Track automatisch herkend
en worden tijdens de weergave op het scherm automatisch vervangen
Versie 1.0 – februari 2005

Handleiding
d-Track

door verwijzingen naar pagina’s in de database. De nu volgende procedure beschrijft het daadwerkelijk toevoegen van de ontwikkelde pagina
aan d-Track.
1 Zorg dat u een of meer (lege) pagina’s aan een hoofdstuk hebt toegevoegd middels de knop Nieuw naast de melding < nieuwe pagina >.
2 Klik op de knop Details bekijken naast de zojuist aangemaakte pagina.
Het venster Pagina bewerken verschijnt nu.

I Afbeelding 3.9
Pagina bewerken.

0309

Het venster Pagina bewerken kent een groot aantal velden. Deze hebben de volgende betekenis:
I Label Dit veld bevat de naam van de pagina zoals die in het
menu wordt weergegeven.
I Filename Dit veld bevat de verwijzing naar de symbolische
naam van het html-bestand.
I Omschrijving
de pagina.

Dit veld bevat een aanvullende beschrijving van

I Hoofdstuk In deze lijst selecteert u het hoofdstuk waartoe de
pagina behoort.
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I Vorige pagina In deze lijst selecteert u de vorige pagina waar
eventueel naartoe kan worden genavigeerd.
I Volgende pagina In deze lijst selecteert u de volgende pagina
waar eventueel naartoe kan worden genavigeerd.
I Sjabloon In deze lijst selecteert u het sjabloon dat voor de pagina wordt gebruikt.
I Elementen Dit veld bevat aanvullende informatie voor de gebruikte sjablonen en verschilt per sjabloon.
I Afbeeldingen Dit veld gebruikt u om afbeeldingen naar d-Track
te uploaden. Klik op Bladeren om een afbeelding op de lokale
computer te selecteren en klik vervolgens op Toevoegen. Onjuist
toegevoegde afbeeldingen kunt u selecteren, waarna u op Verwijderen klikt.
3 Klik, nadat u de gewenste gegevens hebt ingevuld, op Opslaan om de
wijzigingen door te voeren of op Annuleren om de wijzigingen te negeren.

Leerdoelen
Voor het kunnen maken van een toets in d-Track zijn vragen nodig. Daartoe worden leerdoelen opgesteld waaraan toetsvragen worden gekoppeld. Leerdoelen worden vervolgens aan hoofdstukken gekoppeld. Hiermee wordt het mogelijk om vragenpools op te stellen die aan meerdere
hoofdstukken – en daarmee aan meerdere modules – worden gekoppeld.

I Afbeelding 3.10
Leerdoelen bewerken.
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Wanneer u de functie Leerdoelen selecteert, verschijnt het venster
Leerdoelen bewerken. In dit venster selecteert u vervolgens een hoofdstuk waarvoor u de leerdoelen wilt aanpassen. Klik op Toon om een
overzicht van leerdoelen voor het geselecteerde hoofdstuk weer te geven.
0310

U kunt net zo veel leerdoelen aan een hoofdstuk koppelen als u wenst.
Tevens kunt u zelf het aantal vragen bepalen dat aan een leerdoel is gekoppeld (zie de paragraaf Vragen op pagina 27). Het venster Leerdoelen
bewerken wordt alleen gebruikt om nieuwe leerdoelen te maken, deze
te bewerken en ze aan hoofdstukken te koppelen. De informatie wordt
in de volgende kolommen weergegeven:
I Nr Dit is het nummer van het leerdoel en wordt door het systeem
toegewezen.
I Naam

Dit is de naam van het leerdoel.

I Omschrijving

Dit is een toelichtende omschrijving van het leerdoel.

I Vragen Dit is het maximale aantal vragen dat uit een leerdoel wordt
gebruikt.
I Actie Deze kolom bevat de acties die u in het venster Leerdoelen
bewerken kunt uitvoeren. Dit zijn:
I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuw leerdoel aan te
maken. Na het invullen van de velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om het leerdoel toe te voegen of klikt u op het
kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de naam, de omschrijving of het maximale aantal gebruikte vragen van het leerdoel te
wijzigen. Na het bewerken van de velden klikt u op het vinkje
(Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klikt u
op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Details bekijken Klik op de knop Details bekijken om het
leerdoel aan hoofdstukken te koppelen of ze te ontkoppelen. Dit
gebeurt in het venster Leerdoelen koppelen en ontkoppelen.

Leerdoelen koppelen en ontkoppelen
In het venster Leerdoelen koppelen en ontkoppelen kunt u leerdoelen
aan hoofdstukken koppelen.
0311

Het venster Leerdoelen koppelen en ontkoppelen kent diverse velden.
Dit zijn:
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I Afbeelding 3.12
Leerdoelen koppelen en ontkoppelen.

I Label

Dit veld stelt de symbolische naam van het leerdoel voor.

I Omschrijving
I Uitleg

Dit veld stelt de omschrijving van het leerdoel voor.

Dit veld bevat aanvullende uitleg over het leerdoel.

I Gekoppelde hoofdstukken Dit veld toont alle beschikbare hoofdstukken binnen een niveau, waarbij u het getoonde niveau kunt
selecteren in de lijst Niveau. Achter elk beschikbaar hoofdstuk verschijnt een pictogram Koppelen of Ontkoppelen. Klik op Koppelen

I Afbeelding 3.11
Klik op het pictogram Koppelen om het hoofdstuk aan het leerdoel te koppelen.
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om het hoofdstuk aan het leerdoel te koppelen en klik op Ontkoppelen om de koppeling te verbreken.
0312

Klik ten slotte op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Vragen
Nadat u leerdoelen hebt gemaakt en leerdoelen aan hoofdstukken hebt
gekoppeld, kunt u vragen aan leerdoelen toevoegen. Per leerdoel wordt
een aantal vragen geselecteerd om een toets samen te stellen. Per leerdoel kunt u aangeven hoeveel vragen er maximaal worden gebruikt (zie
de vorige paragraaf). U kunt echter net zo veel vragen in een leerdoel
onderbrengen als u wenst.

Vragen uitschakelen
Alleen vragen uit aan hoofdstukken gekoppelde leerdoelen worden gebruikt. Wilt u een vraag tijdelijk niet laten stellen maar wilt u de vraag
niet uit de database verwijderen, zorg dan dat u een apart leerdoel
‘Uitgeschakelde vragen’ maakt waar u een vraag in onderbrengt. Door
dit leerdoel niet aan een hoofdstuk te koppelen, zal de vraag nooit
gesteld worden.
Om vragen aan een leerdoel toe te voegen of vragen te bewerken gebruikt u de functie Vragen. Wanneer u hierop klikt verschijnt het venster
Vragen. Selecteer een leerdoel in de lijst Leerdoel en klik op Toon om
de vragen uit dat leerdoel weer te geven.

I Afbeelding 3.13
Vragen bewerken.
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0313

De informatie wordt in kolommen weergegeven. Deze hebben de volgende betekenis:
I Type Deze kolom geeft het type van de vraag aan. D-Track kent de
volgende vraagtypen:
I MultipleChoice_Single
antwoord is goed.

Standaard meerkeuzevraag. Slechts één

I MultipleChoice_Multiple Meervoudige meerkeuzevraag. Eén of
meerdere antwoorden kunnen goed zijn.
I Open_Range Bereikvraag. Het antwoord is een getal dat tussen
een maximum en een minimum moet liggen.
I Open_Text

Tekstvraag. Het antwoord is een willekeurige tekst.

I Label

Deze kolom toont een symbolische beschrijving van de vraag.

I Actie

Deze kolom geeft de beschikbare acties weer. Dat zijn:

I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuwe vraag aan te maken. U dient de symbolische naam in te voeren. Na het invullen
van de naam klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de
vraag toe te voegen of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de symbolische naam
te wijzigen. Na het bewerken van de naam klikt u op het vinkje
(Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klikt u
op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Klik op de knop Details bekijken om een vraag te bewerken. Dit
gebeurt in het venster Vragen bewerken.

Vragen bewerken
Vragen bewerkt u en voegt u toe in het venster Vragen bewerken. U
hebt de keuze uit vier soorten vragen:
I MultipleChoice_Single
antwoord is goed.

Standaard meerkeuzevraag. Slechts één

I MultipleChoice_Multiple Meervoudige meerkeuzevraag. Eén of
meerdere antwoorden kunnen goed zijn.
I Open_Range Bereikvraag. Het antwoord is een getal dat tussen een
maximum en een minimum moet liggen.
I Open_Text

Tekstvraag. Het antwoord is een willekeurige tekst.
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Verder gebruikt u de volgende velden voor het vastleggen van een vraag:
I Label

Dit veld bevat de symbolische naam van de vraag.

I Omschrijving
vraag.

Dit veld bevat een optionele omschrijving van de

I Vraagtekst

Dit veld bevat de zichtbare tekst van de vraag.

I Vraagtype

Dit veld bevat het gewenste vraagtype.

I Antwoorden Deze sectie bevat de beschikbare antwoorden voor de
vraag. Zie hierna.
I Afbeelding Dit veld bevat een optionele afbeelding die bij de vraag
wordt weergegeven. Klik op Bladeren om een afbeelding op de lokale computer te selecteren en klik vervolgens op Toevoegen. Onjuist
toegevoegde afbeeldingen kunt u selecteren, waarna u op Verwijderen klikt.

Slechts één afbeelding
Bij een vraag kan slechts één afbeelding worden weergegeven.

Antwoorden vastleggen
Elke vraag kent een of meer antwoorden. Daartoe wordt gebruikgemaakt
van de sectie Antwoorden. De antwoorden worden in een tabel weergegeven, met de volgende kolommen:
I Label

Dit veld bevat de symbolische naam van het antwoord.

I Omschrijving
antwoord.

Dit veld bevat een optionele beschrijving van het

I Antwoord Dit veld bevat het (bij een meerkeuzevraag) weergegeven
antwoord.
I Correct Dit veld geeft aan of het antwoord (bij een meerkeuzevraag) correct is.
I Minimum Dit veld geeft de minimale waarde van het juiste
antwoord van een bereikvraag aan.
I Maximum Dit veld geeft de maximale waarde van het juiste
antwoord van een bereikvraag aan.
I Lijst Dit veld geeft de juiste antwoorden van een open tekstvraag
aan (gescheiden door komma’s).
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I Volgorde Dit veld geeft de weergavevolgorde van de antwoorden
op een meerkeuzevraag weer.
I Actie

Deze kolom bevat de volgende acties:

I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuw antwoord toe te
voegen. Na het invullen van de gewenste velden klikt u op het
vinkje (Wijzigingen opslaan) om het antwoord toe te voegen of
klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te
annuleren.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om het antwoord te wijzigen. Na het bewerken van het antwoord klikt u op het vinkje
(Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klikt u
op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.

Werken met cursisten
Cursisten spelen een elementaire rol in d-Track – zij zijn immers de gebruikers van het systeem. In het onderdeel Cursisten – dat beschikbaar is
voor beheerders, opleidingsfunctionarissen en opleiders – kunt u een
overzicht van cursisten opvragen. Ook kunnen cursisten worden toegevoegd.
d-Track kent de volgende soorten cursisten:
I Nieuwe cursist Dit is het standaardtype cursist. Deze cursist heeft
toegang tot al het lesmateriaal en alle toetsen.
I Herhalende cursist Deze cursist is te vergelijken met de nieuwe
cursist, maar hoeft de praktijkopdrachten niet te voltooien.
I Deelcursist Deze cursist heeft toegang tot alle content, maar hoeft
niet alle toetsen te volgen.
I Naslagwerker Deze cursist heeft toegang tot alle content, maar niet
tot de toetsen. Er worden voor dit type cursist geen voortgangsgegevens bijgehouden.
I Gast Dit is een cursist met vrije toegang tot alle lesstof en een selectie van toetsen.

Cursisten
Klik op Cursisten om de functie te activeren. In het venster Overzicht
van cursisten krijgt u in één oogopslag een overzicht van alle ingevoerde
cursisten. De informatie wordt in de volgende kolommen ingedeeld:
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I ID

Dit is het interne systeem-ID van de cursist.

I Naam

Dit is de volledige naam van de cursist.

I Loginnaam Dit is de aanmeldingsnaam van de cursist. Deze naam
mag geen spatie bevatten.
I Wachtwoord Dit is het wachtwoord van de cursist. Het wachtwoord wordt om veilgheidsredenen als sterretjes weergegeven.
I Geboortedatum Dit is de geboortedatum van de cursist. Let op dat
u het jaartal volledig invoert, met de indeling dd-mm-jjjj. Bijvoorbeeld: 04-10-1962.
I E-mail

Dit is het e-mailadres van de cursist.

I Ploegkleur

Dit is de ploegkleur waartoe de cursist behoort.

I Type gebruiker Dit is de rol van de cursist: nieuwe cursist, herhalende cursist, deelcursist, naslagwerker of gast. De keuze Niet actief
wordt gebruikt om een cursist – al dan niet tijdelijk – ‘op te heffen’.

Inactieven verdwijnen
Wanneer u een gebruiker van d-Tack op Niet actief instelt, verdwijnt
deze uit de huidige lijst. U kunt de gebruiker later terugvinden onder
Inactieven.
I Gemiddeld cijfer

Dit is het gemiddelde cijfer van de cursist.

I Actie Deze kolom bevat de acties die u in het venster Overzicht
van managers kunt uitvoeren. Dit zijn:
I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuwe gebruiker met
een van de genoemde rollen aan te maken. Alleen de velden
Naam, Loginnaam en Wachtwoord zijn verplicht. Na het invullen
van de gewenste velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de gebruiker toe te voegen of klikt u op het kruisje
(Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren. Omdat de
nieuwe gebruiker automatisch een nieuw (en hoger) ID krijgt
toegewezen, zal deze onder aan de lijst verschijnen.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de gegevens van een
gebruiker te wijzigen. Na het wijzigen van de gewenste velden
klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen
door te voeren of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen)
om de invoer te annuleren.

Versie 1.0 – februari 2005

31

32

Hoofdstuk 3
Cursusbeheer

I Verwijderen Klik op de knop Verwijderen om de cursist uit het
systeem te verwijderen. Voordat de gegevens daadwerkelijk worden verwijderd, dient u dit te bevestigen.

Zoeken naar een cursist
Gebruik de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F) om een cursist in de
lijst terug te vinden. U kunt op elk weergegeven gegeven zoeken, zoals
naam, aanmeldnaam en type.
Na het uitvoeren van de beheertaken klikt u op Terug om naar het
hoofdmenu terug te keren.

Studieresultaten
d-Track houdt van geselecteerde cursisten studieresultaten bij. De functie
Studieresultaten geeft daar toegang toe. In het venster Overzicht van de
studieresultaten selecteert u eerst een ploegkleur, waarna u de cursist in
de lijst Cursist selecteert en op de knop Details bekijken klikt.

I Afbeelding 3.14
Studieresultaten.

0315

De tabel Studieresultaten bevat de resultaten van de toetsen. De informatie wordt in de volgende kolommen weergegeven:
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I Nr

Het volgnummer van de gemaakte toets.

I Datum
I Toets

De datum dat de toets is gemaakt.
De naam van de gemaakte toets (module).

I Resultaten De uitslag van de toets. Tussen haakjes staat het aantal
niet beantwoorde vragen en daarachter staat het cijfer.
I Actie Deze kolom bevat de acties die u in de tabel Studieresultaten
kunt uitvoeren. Dit zijn:
I Details bekijken Klik op Details bekijken om de gestelde
vragen en gegeven antwoorden te bekijken.
I Verwijderen
verwijderen.

Klik op de knop Verwijderen om de resultaten te

I Toets vrijgeven Klik op de knop Toets vrijgeven om een toets
vrij te geven. Na vrijgave verandert het pictogram in een geopend
hangslot gedurende de tijd dat de cursist met de toets bezig is.
De tabel Praktijkopdrachten bevat de resultaten van de praktijkopdrachten. De informatie wordt in de volgende kolommen weergegeven:
I Nr

Het interne volgnummer van de gemaakte praktijkopdracht.

I Datum

De datum dat de praktijkopdracht is gemaakt.

I Opdracht

De naam van de praktijkopdracht.

I Opmerkingen

Optionele opmerkingen van de opleider.

I Actie Klik in deze kolom op de knop Nieuw om een voltooide praktijkopdracht aan de lijst toe te voegen. Klik op de knop Verwijderen
om de resultaten van de praktijkopdracht te verwijderen.
De tabel Modulegegevens biedt de mogelijkheid om de studievolggegevens van de student aan te passen. Selecteer daartoe eerst een niveau in
de lijst Niveau en klik op Toon. De informatie wordt in de volgende
kolommen weergegeven:
I Naam

Naam van het niveau, het onderwerp of de module.

I Hfdst Aantal bestudeerde hoofdstukken. Klik op Hoofdstukken
resetten om deze informatie te verwijderen. Het gevolg is dat de
‘groene vinkjes’ in het menu van de cursist verdwijnen.
I Toets Indicatie of de toets is gemaakt. Klik op Toetsresultaten
resetten om deze informatie te verwijderen.
I Streefdatum
afgerond.

Dit is de streefdatum waarop een onderwerp moet zijn
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Streefdatum geldt voor volledig onderwerp
De streefdatum is alleen voor een volledig onderwerp (set van modules) in te stellen.
I Studieschema Deze kolom biedt u de mogelijkheid om de streefdatum te bewerken en een individueel leertraject voor de cursist in te
stellen. Daartoe maakt u gebruik van de volgende opdrachten:
I Koppelen Klik op de knop Koppelen om een onderwerp in het
studieschema van de cursist op te nemen. U dient dan een streefdatum in te voeren. Na het invullen van de datum klikt u op het
vinkje (Wijzigingen opslaan) om de gegevens toe te voegen of
klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te
annuleren.
I Ontkoppelen Klik op de knop Ontkoppelen om het onderwerp
uit het studieschema van de student te verwijderen. Er wordt om
een bevestiging gevraagd.
I Streefdatum aanpassen Klik op de knop Streefdatum aanpassen om de streefdatum te wijzigen. Na het invullen van de datum
klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de gegevens toe te
voegen of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de
invoer te annuleren.

Bericht per e-mail
Twee weken voor het verlopen van de streefdatum ontvangen opleider
en cursist een e-mail ter herinnering. Deze periode is aan te passen via
de optie Instellingen in Cursusbeheer.
Na het werken met de studieresultaten klikt u op Terug om naar het
hoofdmenu terug te keren.

Toetsen en studienorm
Via de functie Studienorm/toetsen is het mogelijk om het aantal toetsvragen alsmede de norm (het aantal vereiste goede antwoorden om voor
de toets te slagen) per module vast te leggen. Selecteer daartoe eerst een
niveau in de lijst Niveau en klik op Toon.
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De tabel geeft een overzicht van modules en de bijbehorende toetsgegevens. De informatie verschijnt in de volgende kolommen:
I Module
I Naam

Dit is het label van de module.
Dit is de naam van de module.

I Omschrijving
I Introductie
I Vragen

Dit is de omschrijving van de module.

Dit is de introductietest van de toets.

Dit is het aantal vragen waaruit de toets bestaat.

I Norm Dit is het aantal goede antwoorden dat gegeven moet worden om voor de toets te slagen.
I Actie

Deze kolom biedt toegang tot de volgende opdrachten:

I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een studienorm voor een
nieuwe module vast te leggen. Na het invullen van de gewenste
velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de studienorm toe te voegen of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.
I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de studienorm van
een module te bewerken. Na het invullen van de gewenste velden klikt u op het vinkje (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te annuleren.

Praktijkopdrachten
Praktijkopdrachten bieden een mogelijkheid om aan een module een
aparte praktijkopdracht te koppelen. Deze praktijkopdracht wordt door
de opleider of opleidingsfunctionaris handmatig ingevoerd en beoordeeld; d-Track houdt alleen de gegevens bij, maar doet intern niets met
de praktijkopdracht. Wel wordt de praktijkopdracht bij de studieresultaten gemeld.
Wanneer u de functie Praktijkopdrachten selecteert, verschijnt het venster Praktijkopdrachten bewerken. Selecteer de gewenste module in de
lijst Module en klik op Toon om de beschikbare praktijkopdrachten weer
te geven.
0314

De informatie over de praktijkopdracht wordt in een tabel met de volgende kolommen weergegeven:
I Nr

Deze kolom bevat het interne nummer van de praktijkopdracht.

I Naam

Deze kolom bevat de naam van de praktijkopdracht.
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Hoofdstuk 3
Cursusbeheer

I Afbeelding 3.15
Praktijkopdrachten bewerken.

I Omschrijving
opdracht.

Deze kolom bevat de omschrijving van de praktijk-

I Opdracht Deze kolom bevat optioneel de daadwerkelijke tekst van
de praktijkopdracht.
I Actie

Deze kolom biedt toegang tot de diverse beschikbare acties:

I Bewerken Klik op de knop Bewerken om de gewenste velden te
wijzigen. Na het bewerken van de praktijkopdracht klikt u op het
vinkje (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of
klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te
annuleren.
I Nieuw Klik op de knop Nieuw om een nieuwe praktijkopdracht
toe te voegen. Na het invullen van de gewenste velden klikt u op
het vinkje (Wijzigingen opslaan) om het antwoord toe te voegen
of klikt u op het kruisje (Wijzigingen verwerpen) om de invoer te
annuleren.
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