NLBBUG gebruikers dag Utrecht Thema ‘’Archivering’’
Op 22 mei 2014 wordt de gebruikersdag van de Blackboard Usergroep gehouden bij de Universiteit
Utrecht. Hieronder vind je alle relevante informatie:

Programma
10:00-10:30
10:30-10:35
10:35-11.30
11:30-12.15
12:15-13:30
13:30-14.15
14:15-15.00
15:00-16:00
16:00-17.30

Ontvangst met koffie
Opening
Project Digitale toetsing UU
Archiefbeleid HG
Lunch
BIBO: Opschonen en archiveren in Blackboard
Blackboard Enhancement requests
Beheerdersronde
Borrel

Locatie
Faculty club ‘’Helios’’
(Kanunnikenzaal)
Achter de Dom 7A Utrecht

Als je op de bel drukt kan na enkele seconden de deur open geduwd worden. Binnen leidt de
trap rechtstreeks naar de Kanunnikenzaal.

Route beschrijving
Per Auto (naar Springweg Garage. Navigatieadres: Strosteeg Utrecht)
Van Parkeergarage Springweg lopend naar de Faculty club “Helios”
Het is 3-5 minuten lopen naar de Faculty Club. U verlaat de parkeergarage richting
Oudegracht (volg bordje “centrum”). Op de Oudegracht gaat u direct voor u de brug over en
e
over de brug linksaf. U neemt vervolgens de 1 straat rechts (Wed). Aan het einde van de
straat is het Domplein. U loopt om de Domkerk heen en de tweede keer dat u rechts afslaat
bent u in de straat Achter de Dom. U kunt van het domplein ook doorsteken naar Achter de
Dom via het pandhof (tussen de Dom en het Academiegebouw). Zie verder In de straat
Achter de Dom.
Per openbaar vervoer
U reist naar Utrecht CS. U neemt de buslijn 2 die stopt op Domplein of Buslijn 3, 5, 9 of 11
Halte Janskerkhof. U loopt in 3-5 minuten naar de Faculty Club: via de Korte Jansstraat
(richting Domtoren) en de Domstraat. Aan het einde van de Domstraat ziet u links voor u de
straat Achter de Dom. Zie verder In de straat Achter de Dom.
Wandelroute vanaf Centraal Station (15-20 minuten)
U gaat de stationshal in en loopt richting Hoog Catharijne, bij de ABN AMRO rechtsaf en bij
de Albert Heijn vervolgens linksaf en naar buiten. Onderaan de roltrap linksaf, u steekt de
Catharijnebaan over en loopt vervolgens de Mariaplaats in (langs “Stairway to Heaven” aan
uw linkerhand). Aan het eind even naar rechts en meteen weer naar links (Zadelstraat). U
loopt onder de Domtoren door. Aan de andere kant van de Dom ligt de straat Achter de Dom.
Zie verder In de straat Achter de Dom.
In de straat Achter de Dom.
Aan uw rechterhand ziet u een middeleeuws torentje (nr 7A). Hier bevindt zich de entrée naar
de Kanunnikenzaal van Faculty Club “Helios”. Als u op de bel drukt kunt u na enkele
seconden de deur open duwen. Binnen leidt de trap u rechtstreeks naar de Kanunnikenzaal.

Toelichting programma
Project digitale toetsing, Door Rob van den Heuvel en Sumit Mehra (project Digitale
toetsing Universiteit Utrecht)
In deze presentatie wordt ingegaan op het project 'digitale toetsing' dat onder het programma
Onderwijs & IT valt. Op hoofdlijnen wordt het kader en het proces geschetst van dit project en
de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt er ingezoomd op het advies- en
besluitvormingsproces voor software Turnitin als tool voor digitale feedback/plagiaatdetectie,
die binnen BlackBoard als Building Block UU breed aangeboden gaat worden. Er zal
ingegaan worden op het implementatieproces en de link naar het thema 'archivering' in relatie
tot opslaan van data.

Archiefbeleid HG, Door Hugo Leiding ( Hanzehogeschool Groningen )
Hugo Leiding zal een beeld geven hoe de Hanzehogeschool Groningen, als project van de
zogenaamde selectielijst van de vereniging van hogescholen, een werkbaar overzicht gaat
maken van welke documenten voor welke termijn moeten worden bewaard en vernietigd.

BIBO: opschonen en archiveren in Blackboard, Door Ineke Janssen ( Centraal ELO
beheer, Radboud Universiteit Nijmegen )
In deze presentatie wordt ingegaan op de bewaarregels voor cursussen in Blackboard en de
opschoningsronde die de RU Nijmegen elk jaar in Blackboard uitvoert.
RU Nijmegen vraagt elk jaar aan docenten hun akkoord om cursussen ouder dan twee jaar te
verwijderen uit Blackboard. Dat doen zij m.b.v. de applicatie BIBO.
BIBO is een programma waarmee docenten en beheerders kunnen aangeven welke
Blackboardcursussen uit Blackboard verwijderd mogen worden.
In de presentatie zal de werking van de applicatie gedemonstreerd worden.
Blackboard Enhancement requests, Door Ellen Zillig-Straatman, TU Delft en Jiska
Bosmans, Universiteit Leiden
In Dublin heeft een klein groepje met Product Development van Blackboard gesproken over
hoe om te gaan met enhancement requests.
In deze Presentatie zal de uitkomst van dit gesprek worden gedeeld.
Eveneens zal verder worden ingegaan op het initiatief om enhancement requests te
verzamelen gebruikmakend van Trello.

