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Waarom dit document?
Deze aanwijzingen zijn opgesteld om docenten en module coördinatoren van TOM modules
te ondersteunen bij het inrichten van hun Blackboard cursus. De voorgestelde standaard
indeling, gebruik en tips komen voort uit de pilots op de UT met module en projectonderwijs
en kennis en ervaring vanuit CES met Blackboard.
De aanwijzingen zijn niet dwingend, u kunt er uw eigen interpretatie aan geven. We willen
wel benadrukken dat het in het belang van de student is dat er op opleidingsniveau
uniformiteit in Blackboard gebruik wordt nagestreefd. Studenten houden er niet van om te
moeten zoeken naar informatie.
In de TOM modules moeten veel docenten tegelijk hun werk doen. Een transparante
indeling en communicatiestroom in Blackboard is hiervoor noodzakelijk om chaos te
voorkomen.
Verdere ondersteuning
 Naast deze aanwijzingen is er ook een voorbeeldcursus beschikbaar in Blackboard.
1. Ga naar tabblad Courses.
2. Vul bij Search course catalog in: Voorbeeldcourse TOM.
3. Klik achter het course ID op het dropdown-icoontje en kies Enrol.
4. Klik in het volgende scherm op Submit.
5. U bent nu ingeschreven en kunt de course bekijken vanuit de studentrol.





Er is ook een uitgebreide UT docentenhandleiding van Blackboard beschikbaar op:
http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/blackboard/documentatie/d
ocenten/
Als u onderwijskundige ondersteuning nodig hebt bij het inrichten van uw Blackboard
module, kan u contact opnemen met de faculteitsonderwijskundige. Deze kan u
eventueel in contact brengen met een specialist op het gebied van Blackboard gebruik in
het onderwijs vanuit de Onderwijskundige Dienst.
Als u meer praktische hulp nodig heeft bij het vullen van uw Blackboard cursus, kan u
contact opnemen met de BOZ Blackboard ondersteuner van uw faculteit.

Hoe kan ik mijn Blackboard cursus het beste indelen?
De volgende indeling voor Blackboard cursussen wordt aanbevolen:
Linker menu

Eerste niveau

Tips

Announcements

n.v.t.

1. Maak announcements alleen
beschikbaar zo lang als nodig is, om te
voorkomen dat er een te lange lijst komt.
2. Laat alleen de module-coördinator (en
een vervanger) announcements
plaatsen.
3. Maak in de titel van het announcement
duidelijk voor welk module-onderdeel
deze is.

1

Linker menu

Eerste niveau

Tips

Course
Information



4. Het toetsschema moet 2 weken voor
aanvang van de module in Blackboard
staan (bron: OER).

Contacts

Course
materials

Assignments

Course information
from OSIRIS
 Activiteitenoverzicht
 Toelichting op de
werkvormen
 Toetsschema/
beoordeling
Module coördinator
Contact onderwerp A
Contact onderwerp B
Tutor A
Tutor B
Project
Onderwerp A
Onderwerp B
Onderwerp C
Project
Onderwerp A
Onderwerp B
Onderwerp C

5. Beschrijf helder wie waarvoor benaderd
kan worden.
6. Het is mogelijk om contacten in mapjes
in te delen. Dat kan het overzichtelijker
maken als er veel docenten/tutoren zijn.
7. Mapjes per week of per deelonderwerp
kunnen hieronder; afhankelijk van de
logica van de module opzet
8. Ook de assignments kunnen in mapjes
geordend worden.

Hoe kan ik in mijn course verwijzen naar aparte organizations voor leerlijnen?
Sommige leerlijnen (o.a. de UT-brede wiskunde leerlijn) plaatsen hun materiaal en
opdrachten e.d. in een aparte Blackboard organization. In de modules waar deze leerlijnen
aan bod komen, kan hier dan naar verwezen worden via een hyperlink. Als studenten op die
link klikken, komen ze in de organization.
1. Zoek de leerlijn-organization op via My Organizations of de Organization catalogus.
2. Klik met de rechtermuisknop op de leerlijn-organization en kies Copy shortcut.
3. Ga naar de cursus en het cursusonderdeel waarin de link moet worden geplaatst en
klik op Build Content > Web link
4. Plak de inhoud in het veld URL bij het maken van de web link.
Het is aan te raden om in de beschrijving bij de link te vermelden dat studenten zich daar
wel zelf voor moeten inschrijven, met vermelding van de naam van de organization en dat ze
die moeten zoeken in de Blackboard organization catalog (tab Organizations) en niet in de
course catalog.
Hoe kan ik mijn course gebruiken voor communicatie tussen docenten onderling?
Voor communicatie en documentuitwisseling
tussen docenten onderling is het
waarschijnlijk handiger om dat binnen de
Blackboard course te doen dan via de email. Maak daarvoor een menuknop aan
(type Content area) met de titel “Teachers
only” en zorg ervoor dat het hokje 'Available
to Users' niet aangevinkt is (zie plaatje
hiernaast). Dat laatste zorgt ervoor dat
studenten de menuknop niet kunnen zien.
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Onder deze menuknop kunnen vervolgens een Wiki of een Discussion board worden
geplaatst waar docenten informatie kunnen uitwisselen. Ook kunnen er items met
attachments worden geplaatst. Dit alles kan per module-onderdeel (in mapjes) en/of voor de
module als geheel.
Ik geef onderwijs binnen twee verschillende modules. Is er een handige manier
waarop ik mijn informatie en materialen in beide modules kan plaatsen?
Het is helaas niet mogelijk om inhoud tegelijk in twee modules te plaatsen of bij te werken.
De beste optie is om inhoud eerst in de ene module te plaatsen, en de items daarna te
kopiëren naar de andere module. Instructie daarover staat in de UT Blackboard
docentenhandleiding paragraaf 5.15, de eerste paragraaf.
Echter: losse items kopiëren kan alleen bij een 'gewoon' item (incl. attachments), YouTube
video, Slideshare presentatie, Flickr photo, Web Link, Wiki, en een folder met deze soorten
items. Tests en surveys kunnen wel via export - import in een andere course overgenomen
worden.
Voor de overige soorten inhoud bestaat wel een andere kopieermogelijkheid (Copy course
materials into existing course), maar daarbij alle items van een bepaalde soort naar een
andere course gekopieerd, dus bijvoorbeeld alle Announcements of alle Contacts uit de
module. In dit geval zal dat vaak niet wenselijk zijn.
Hoe kan ik Grade Centre overzichtelijker maken?
Het Grade Center filteren zodat je alleen de studenten van één bepaalde groep
ziet.
Binnen het Grade Centre is het mogelijk om te filteren op groep, als er zogeheten
'smart views' voor de groepen zijn aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor
het controleren of alle groepen de opdracht hebben ingeleverd of toekennen van
cijfers voor een groepsopdracht. Instructie over het maken van smart views vindt u in
de UT Blackboard docentenhandleiding paragraaf 7.7.

Het Grade Centre filteren zodat je alleen de kolommen van één moduleonderdeel ziet
Als er veel kolommen in het Grade Centre staan, kan het handig zijn om het Grade
Centre zodanig te filteren dat je alleen de kolommen (assignments, tests, overige
cijfers) ziet die bij één bepaald module-onderdeel horen. Dit is mogelijk door gebruik
te maken van Categories. Een korte handleiding hiervoor vindt u aan het einde van
dit document.
Welke cijfers moet ik in Blackboard publiceren?
In OSIRIS worden alleen het eindcijfer voor een TOM-module en de cijfers van de
afzonderlijke module-onderdelen (deelresultaten) vastgelegd. Deze deelresultaten kunnen
echter gebaseerd zijn op cijfers voor verschillende deeltoetsen/opdrachten die niet in
OSIRIS worden vastgelegd (subresultaten). Het is de taak van docenten om deze
subresultaten te registreren en bekend te maken aan studenten.
Omdat subresultaten niet in OSIRIS worden bijgehouden, heeft CES op verzoek van het
TOO-programma een geadviseerde standaard opgesteld voor het publiceren van deze
subresultaten in Blackboard. Studieadviseurs krijgen ook toegang tot deze Blackboard
courses, zodat ook zij de subresultaten van individuele studenten kunnen zien.
Geadviseerde standaard
De geadviseerde standaard is als volgt:
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Docent:
 Het uitgangspunt is dat een docent alle cijfers buiten Blackboard bijhoudt in een
Excelfile. Dit moet de bron zijn voor de (deel)resultaten die naar OSIRIS gaan.
Blackboard mag niet de enige bron zijn van een cijfer en studenten kunnen geen
rechten ontlenen aan een cijfer dat in Blackboard vermeld staat. Er is namelijk nog
geen 100% garantie dat Blackboard niet gehackt kan worden (hoewel de veiligheid
wel steeds beter wordt).
 De docent maakt van zijn Excel-cijferbestand een pdf-file waarin alleen
studentnummers staan (dus geen studentnamen)
 De docent publiceert deze pdf-file in Blackboard in het onderdeel Course information.
 De docent publiceert in Blackboard geen andere documenten waarin
studentnummers plus bijbehorende studentnamen staan. Anders zou het op basis
hiervan toch mogelijk zijn om namen aan cijfers te koppelen.
Studieadviseur
 De studieadviseur krijgt toegang tot de Blackboard course met de beperktste
docentrol (Course builder).
 De Blackboard-ondersteuner schrijft de studieadviseur in de courses in.
NB. De reden om de studieadviseur een docentrol te geven en geen studentrol, is dat de
studieadviseur anders bij het automatisch indelen van groepen ook in een studentgroep
ingedeeld zou worden. Ook zou de studieadviseur alle mails krijgen die vanuit de course aan
studenten gestuurd worden. (Het is niet geheel te voorkomen dat een studieadviseur mail
krijgt, want met de rol Course builder zal hij wel mails ontvangen die vanuit de course aan 'All
Users' worden gestuurd.)

Kan ik ook Nederlandstalige menuknoppen gebruiken?
De standaard taal voor de interface van Blackboard is het Engels. In sommige gevallen
vinden opleidingen het handiger om het menu te vertalen naar het Nederlands. We raden
aan om daarbij de volgende standaard vertaling te gebruiken:
 Announcements - Mededelingen
 Course home page – Cursus home page
 Course information – Cursus informatie
 Contacts – Contacten
 Course materials – Cursus materialen
 Extra materials – Extra materialen
 Assignments – Opdrachten
 Discussion board – Discussie forum
 Wiki – Wiki
 Journal – Logboek
 Collaboration – Samenwerken
 Sign-up lists – Intekenlijsten
 My Grades – Mijn cijfers
 Unenroll – Uitschrijven
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Bijlage: Het Grade Centre filteren zodat je alleen de kolommen van één moduleonderdeel ziet
Stap 1: Categories maken per module-onderdeel.
1. Ga naar Control panel > Grade Centre > Full Grade Centre.
2. Kies bij het dropdownmenu onder de knop Manage voor Categories.
3. Klik Create Category.
4. Vul hier de naam van een module-onderdeel in (en eventueel een beschrijving) en klik
Submit. Herhaal dit voor alle module-onderdelen.
Stap 2: Per kolom instellen bij welk module-onderdeel deze hoort.
1. Ga weer naar het Full Grade Centre.
2. Kies bij het dropdownmenu onder de knop Manage voor Column organisation.
3. Op het onderste deel van de pagina staan alle kolommen die bij assignments en tests
horen en eventuele zelf toegevoegde kolommen. Vink de kolommen aan die bij moduleonderdeel 1 horen.
4. Kies bij het dropdownmenu onder de knop Change Category to voor het bijbehorende
module-onderdeel

5. Herhaal dit voor alle module-onderdelen.
6. Klik Submit.
NB. Als er hierna nieuwe kolommen bijkomen, moet deze stap dus ook voor die nieuwe
kolom uitgevoerd worden.
Stap 3: Filteren van het Grade Centre
1. Ga weer naar het Full Grade Centre.
2. Klik op de knop Filter.
3. Kies bij het dropdownmenu onder de knop Category voor de module die u wilt zien.
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4. Het Grade Centre wordt dan getoond met alleen de kolommen in beeld die bij de module
horen. Indien gewenst kan deze view ook opgeslagen worden als Default view (klik op
het diskette-icoontje bij Current view. Om alle kolommen weer te zien: kies All
Categories.
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