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Start: 10.00 uur
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10.00 uur

Ontvangst met koffie

10.30 uur

Opening en welkom

10.45 uur

STOAS - Een visie op het Bb Content System
Het Blackboard Content System wordt vaak vergeleken met een Content
Management Systeem. Bij een Content Management Systeem denk je aan een
aantal functies. Kunnen we die rol geven aan het Bb Content System?
We kijken wat er op dit moment kan met het Bb content system op gebied van het
bewaren en onderhouden van content. Moet Blackboard met het Bb Content System
ook de ambitie hebben om een Content Management systeem te zijn of te worden?
Of zou die ambitie erop gericht moeten zijn om aan de verschillende
‘leerlandschappen’ binnen het onderwijs een aantal essentiële tools voor het
onderwijsleerproces binnen een digitale leeromgeving beschikbaar te stellen?
Leen van Kaam, STOAS.

11.30 uur

Portfolio (UM)
In deze presentatie wordt de nadruk gelegd op het elektronisch portfolio als
instrument voor het leren reflecteren aan het begin van de studie. Het leren
reflecteren met een portfolio in Eleum wordt beschouwd vanuit het perspectief van
een student. Daarbij wordt tevens ingegaan op de voor- of nadelen van het maken
van een elektronisch portfolio in Eleum.
Anouk Prop en Marieke Kools van de Universiteit Maastricht.

12.15 uur
13.15 uur

LUNCH
Papier of Elektronisch: 2 portfolio implementaties bij Geneeskunde
Maarten van Wesel & Anouk Prop onderzoeken het verschil tussen ervaringen met
papieren en elektronische portfolio’s bij de eerste jaar Geneeskunde studenten.
Maarten van Wesel, Universiteit Maastricht.

14.00 uur

Ervaringen Maastricht, Heerlen en Groningen
Backup BbCS, knelpunten en ervaringen,
Diverse sprekers.

14.45 uur

PAUZE

15.00 uur

Toledo+ - een Blackboard content system facelift.
Hier gaat het om een reeks tools om het werken met en het beheren van het CMS te
vergemakkelijken, waarvan de meerderheid verband houden met portfolio's.
Ilse Depré, Toledo-team van de K.U. Leuven.

15.45 uur

Blackboard gebruikersgroep
Mededelingen, doorspreken lopende zaken landelijke Blackboard gebruikersgroep.

16.00 uur

Borrel

*Bijgevoegd de routebeschrijving

