Blackboard gebruikersgroep bijeenkomst

Samenwerkend leren
Woensdag 26 mei, Universiteit van Tilburg, zaal TZ 4, Tias building
Hartelijk welkom bij de Blackboard gebruikersgroep bijeenkomst op 26 mei in Tilburg!
Plaats:

Universiteit van Tilburg
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Tias building, zaal: TZ 4
De routebeschrijving kun je vinden op de laatste bladzijde van dit document.
Contactpersoon: Veronika Wilking (mailadres: Bbdag@uvt.nl).

Kernthema:
Er zijn twee trends zichtbaar binnen het Hoger Onderwijs. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om
onderwijs flexibeler te maken, meer tijd en plaats onafhankelijk. Daarnaast verandert de rol van
studenten in het onderwijsproces: van passieve consument naar actieve prosument.
Op welke wijze kan Blackboard een rol spelen bij deze veranderingen? Wat biedt Blackboard Learn
9.1 inmiddels aan mogelijkheden en wat missen we nog?
Gezien het thema worden jullie nadrukkelijk verzocht ook docenten, ICT&O ondersteuners e.d. uit te
nodigen.

Aanmelden:

Je kunt je voor de bijeenkomst opgeven via: Bbdag@uvt.nl.
Noteer je naam, de naam van je instelling en je functie.
Aanmelden kan tot 19 mei.
Doelgroepen van de bijeenkomst:
Docenten, ICT & Onderwijsondersteuners, functioneel beheerders.
Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden eveneens welkom!

Programma
10:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00
13:00 - 13:45

13:45 - 14:30

Ontvangst met koffie & thee
Welkom & opening (Patrick Klaassen en Veronika Wilking)
Avans, Rudi Clause - De geschiedenis van de course binnen Avans
Hogeschool
Van Blackboard 5.0 tot Blackboard 8.3. De Course heeft van 2001 tot 2010 een
hele weg afgelegd. Van archiefkast over PGO-tool naar projectkantoor; van
eenrichtingsverkeer van docent naar student over de matrix van Brussel naar het
beheren en ontwerpen door studenten van courses en leeromgeving. Het verhaal
van lege courses, projectkantoren, Portfoliokantoren, werkplaatsen, kenniskringen.
Over hoe Avans in Blackboard ruimte creëerde om de student van consument een
prosumer te laten worden en hoe docenten leerden samen te werken met het
Content System.
Universiteit Maastricht, Jeroen ten Haaf - Project Leren en Werken aan de
UM, van didactisch scenario naar IT oplossingen
Alle UM faculteiten en de UB participeren in dit project, waarbij in verder te
ontwikkelen afstandsonderwijs wordt getracht de kenmerken van onze
onderwijsbenadering (het probleem gestuurd onderwijs, met als cruciaal onderdeel
meetings van onderwijsgroepen van ca 12 studenten met tutor) in een virtuele
setting te plaatsen. Doelgroepen voor dit project zijn professionals uit allerlei
disciplines die om verschillende redenen willen en/of moeten bijscholen. De
resultaten kunnen ons ook helpen bij het anticiperen op de toekomst waar wij
verwachten dat een steeds groter deel van de reguliere studenten niet meer fysiek
op de campus zullen verblijven. De uitdaging voor ons als BB beheerders en elearning support is voor dit project de benodigde (bestaande en te implementeren)
it faciliteiten in te richten en de gebruikers te ondersteunen.
lunchpauze
Universiteit van Luik, Béatrice Lecomte, Yasmine Badir en Catherine Peeters
- Teaching And Learning Foreign Languages: From Tell Me More To
Blackboard
Since 2006, the University of Liège has offered an innovative system of teaching
foreign languages. Through the use of distance learning, it enables students to
follow an entire course, designed by teachers at the Institut Supérieur des Langues
Vivantes which is available on Blackboard. This training system is called @LTER, a
French acronym for Telematic, supervised, pro-active language learning. Students
are given a chance to work every linguistic skill including their speaking skills and
to learn in collaboration with both their fellow pupils and a tutor through Blackboard
and Voice Tools such as discussions, tests and written assignments.
Universiteit van Tilburg, Per van der Wijst – Naar vraaggestuurd onderwijs
In de cursus Design of Business Communicatie willen we het participatieniveau van
de studenten verhogen door meer ‘vraaggestuurd’ te gaan werken, en daardoor
het leerproces van de student centraal te stellen. Een middel om dit te doen is
verantwoordelijkheden bij de student leggen (leervragen, feedback, portfolio) en
minder standaard informatie/lectures vanuit de docent te geven. Op dit moment
wordt bestudeerd hoe we Blackboard daarbij kunnen inzetten.

14:30 - 14:40
14:40 - 15:25

15:25 - 16:00
16:00 - 17:30

koffiepauze
Saxion, Leen van Kaam - Samenwerkend leren in Blackboard 9.1
In Blackboard (9.0 en) 9.1 zijn de tools voor samenwerkend leren veranderd en
verbeterd. De groepsfunctionaliteit is veranderd, maar er zijn ook andere tools voor
samenwerken. Welke tools worden voor welke behoeften in het
onderwijsleerproces binnen Saxion gebruikt en hoe kunnen wij adviseren? Welke
tools missen wij nog?
Actuele zaken/vragenrondje Bb beheerders
borrel en netwerken

Routeomschrijving:
Per trein:
Stoptrein
Reizigers die met de stoptrein vanaf de richting Eindhoven, Breda of 's-Hertogenbosch naar de UvT
komen, kunnen uitstappen op station Tilburg-West. De universiteit ligt op loopafstand (5 minuten)
van het station.
Sneltrein en intercity
Reizigers die met de sneltrein of intercity reizen, kunnen uitstappen op Tilburg Centraal Station.
Vandaar kan men per stoptrein, bus (lijn 4) of taxi verder reizen naar de universiteit.
Zie ook: http://www.uvt.nl/contact/bereik/trein.html
Per auto:

Vanuit Breda, Eindhoven, en 's Hertogenbosch (A58 / E312)
Neem de afslag Goirle Tilburg Turnhout (afrit 11). Bij de verkeerslichten op de T-kruising richting
Tilburg aanhouden. Rijdend richting Tilburg linker rijbaan aanhouden. Bij de verkeerslichten links
voorsorteren. Volg vervolgens de ANWB-borden 'universiteit'.

Voor de oostzijde van de campus (Simon Building en Montesquieu Building) gaat u bij het
Shellstation rechtsaf. Vervolgens de tweede (eerste grote) straat links (Hogeschoollaan). Aan het
eind vindt u een parkeerplaats aan uw linkerzijde. U kunt ook eerder aan uw rechterhand (derde
straat) de Prof. Verbernelaan in rijden.
Vanuit Waalwijk, Kaatsheuvel en Loon op Zand
U nadert Tilburg vanuit noordelijke richting. Rechtdoor blijven rijden, richting centrum. Ook bij de
rotonde rechtdoor. Vervolgens de ANWB-borden 'universiteit' blijven volgen.
Zie ook: http://www.uvt.nl/contact/bereik/auto.html
Plattegrond campus:

Het rood gemarkeerde gebouw is het Tias gebouw.
Zie ook: http://www.plattegronduvt.nl/photo.html

