Verbeteringen Blackboard n.a.v. UT-breed onderzoek gebruik digitale leeromgeving
CES Information Management
Afgelopen studiejaar heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar het gebruik van de
digitale leeromgeving op de UT in brede zin, waaronder Blackboard. Naar aanleiding van de
resultaten hebben we (met ingang van 24 augustus 2015) bij wijze van 'quick wins' een paar
wijzigingen in de inrichting van Blackboard toegepast - binnen de mogelijkheden die
Blackboard biedt. Doel is hiervan is een oplossing bieden voor de volgende vaak geuite
bezwaren:
1. Bij een aantal functies kan een docent niet zien wat een student ziet (sommigen kennen
wel het facultaire testaccount dat daarvoor gebruikt kan worden maar vinden dat niet
handig).
2. Het is niet goed mogelijk om bepaalde informatie in een vak openbaar beschikbaar te
maken zodat die bekeken kan worden door personen die niet ingeschreven zijn in de
course of die zelfs geen Blackboard account hebben.
3. De Blackboard interface is heel vol, kunnen er niet wat minder functies zichtbaar zijn?
Hieronder wordt beschreven wat de wijzigingen zijn.

1. Student preview: bekijk je course zoals een student het ziet
Via de functie 'Student preview' kun je de course bekijken
zoals een student die ziet, en ook acties uitvoeren die
voorbehouden zijn aan studenten (zoals opdrachten
inleveren, een test maken, inschrijven voor groepen). Je
hoeft daarvoor alleen het icoon van de Student preview aan te klikken (links van de Edit
mode schakelaar). Als je de Student preview hebt ingeschakeld, zien andere docenten de
course niet automatisch ook in Student preview; je schakelt het alleen voor jezelf in.
Bij het activeren van de Student preview wordt er een preview account aangemaakt en in de
course ingeschreven met student rol. De (user)naam van het preview account is je eigen
(user)naam met '_previewuser' er achter). Dit account is overal zichtbaar waar gewone
studenten ook zichtbaar zijn (Users, Groups, Grade centre, E-mail). Als andere docenten in
de course ook de Student preview gebruiken, zullen ze een eigen preview account krijgen.
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Je kunt de Student preview beëindigen door op de knop 'Exit preview' te klikken in de gele
balk. Bij het verlaten van de Student preview wordt gevraagd of je het preview account en
alle bijbehorende data (zoals ingeleverde assignments) wilt verwijderen, of dat je het
account en de data wilt bewaren. De eerste optie is de aanbevolen optie, tenzij je daarna als
instructor de data van het preview account wilt bekijken of wijzigen. Bijvoorbeeld: je wilt
bekijken hoe een student feedback en cijfers ziet in My Grades.
1. Je levert een opdracht in met het preview account
2. Je verlaat de Student preview en kiest de optie 'Keep the preview user and all data'
3. Je geeft een cijfer en feedback op de ingeleverde opdracht
4. Je gaat weer naar de Student preview en bekijkt de inhoud van My Grades.
5. Bij het verlaten van de Student preview kies je nu wel voor 'Delete the preview user
and all data'.
Waarom wordt aangeraden om het preview account steeds te verwijderen? Omdat een
ingeschreven preview account door Blackboard net zo 'behandeld' wordt als een gewone
student en bijvoorbeeld ook ingedeeld zal worden in groepen bij random group enrollment
en mails zal ontvangen die aan 'All student users' gestuurd worden.
Tips:
•
•
•

Je kunt altijd zien of een preview account ingeschreven is doordat dan
een groen bolletje in het Student preview icoon staat
Bij de Settings kun je je standaard keuze instellen voor het verlaten van de student
preview zodat dat niet elke keer gevraagd wordt
Je kunt indien gewenst preview accounts van andere docenten in de course
verwijderen zoals je een gewone gebruiker verwijdert

Aandachtspunten:
• Als je de course verlaat terwijl de student preview actief is, zal de student preview
ook actief zijn als je later weer naar de course gaat
• Bewaren en verwijderen van het preview account is coursegebonden: als je in course
A het preview account hebt bewaard en in course B de student preview verlaat via de
optie Delete, dan blijft het preview account wel bestaan in course A.
• Bekende problemen die alleen in Student preview optreden en niet voor een gewone
student: aan de rechterkant van het venster zit een dubbele scrollbar; een Ephorus
opdracht kan wel ingeleverd worden maar wordt niet opgeslagen in Blackboard en
gecontroleerd door Ephorus; bij het maken van een test schuift de balk 'Question
completion status' soms over buttons en tekst heen.

2. Anonieme toegang tot een course / organisation (guest access)
Het is nu weer mogelijk om (onderdelen van) een course of organisation anoniem
toegankelijk te maken, d.w.z. toegankelijk voor personen die niet ingeschreven staan in de
course of die zelfs geen Blackboard account hebben. In Blackboard heet dat 'guest access' en
het staat standaard uit in een course/organisation. Als je je course anoniem toegankelijk
wilt maken moet je het dus zelf activeren (zie uitleg verderop).
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Als de guest access is ingeschakeld, is toegang op de volgende manieren mogelijk:
• Iedereen met een UT Blackboard account kan in de course catalogue op de course
klikken en heeft dan toegang tot de course (hetzelfde geldt voor een organisation in
de organisation catalogue).
• Iemand zonder een UT Blackboard account kan toegang krijgen via de URL van de
course.
Het is niet zo dat de course opduikt in zoekresultaten in Google of andere zoekmachines en
op die manier anoniem toegankelijk is.
Met anonieme toegang is het alleen mogelijk om inhoud te lezen, niet om inhoud toe te
voegen (bijvoorbeeld opdrachten inleveren).
Blackboard biedt verder alleen anonieme toegang voor Announcements, Contacts, Calendar,
Glossary en content area's. Content area's zijn menu-onderdelen zoals Course information,
Course materials, Assignments, Extra materials, of in het algemeen gezegd alle onderdelen
waar je inhoud kan toevoegen via de knoppen Build content, Assignments en Tools. Je kunt
zelf instellen welke content area's wel en niet anoniem zijn. Zodoende is het bijvoorbeeld
mogelijk om wel toegang te geven tot de Course information, maar niet tot de Course
materials of de Assignments.
Hoe schakel je de guest acces in?
1. Ga naar Control panel > Customisation
2. Klik Guest and Observer access
3. Selecteer 'Yes' bij Allow Guests.
4. Klik Submit
[stap 5 t/m 7 kunnen overgeslagen worden in courses met course ID startend met 2015
of hoger]
5. Klik op Tool availability in het Control panel
6. Vink de hokjes aan in de kolom 'Visible to Guests' bij de tools die je anoniem
toegankelijk wilt hebben.
7. Klik Submit
8. Nu is het nog nodig om per menuonderdeel in te stellen dat die anoniem toegankelijk
is: klik bij de menuknop op het dropdownicoon en selecteer 'Permit Guests':
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3. Weinig gebruikte functies zijn standaard uitgeschakeld
Om de menu's in een course minder vol te maken hebben we functies die erg weinig
gebruikt worden, standaard uitgeschakeld*. Het betreft:
• Blog
• Chat
• Collaboration
• Document package
• Glossary
• Journal
• Learning Module
• Lesson Plan
• Mobile compatible test
• Performance dashboard
• QMP Assessment
• Retention Centre
• Roster
• Rubrics
• Syllabus
• Virtual Classroom
• Wiki
Let op: het effect is ook dat items die eerder met deze tools gemaakt zijn, niet bekeken
kunnen worden zolang de tool uitgeschakeld is.
* Als je ze wel wilt gebruiken kun je ze zelf weer inschakelen in je course:
1. Ga naar Control panel > Customisation
2. Klik Tool availability
3. Zoek de betreffende tool op en vink het hokje aan in de kolom 'Available' of de kolom
'Available in content area'.
4. Klik op Submit.
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