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Donderdag 16 januari 2020

Denise Snoodijk (docent en afstudeercoördinator Pedagogiek)
Pieter de Wit (team ICTO)



Metafoor: Het IKEA-magazijn
Waarom het verstandig is om een ‘magazijn’ te bouwen…

 

 

Bron: https://pixabay.com/nl/ikea-magazijn-industri%C3%ABle-tempe-2714998/
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Terug naar de Brightspace training van vorig collegejaar….
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ASSIGNMENTS (6)
•  Assignment voor het PRODUCT Eerste kans sem 1 
•  Assignment voor het PRODUCT Herkansing sem 1 
•  Assignment voor het WERKSTUK Eerste kans sem 1 
•  Assignment voor het WERKSTUK Herkansing sem 1 
•  Assignment voor het PRODUCT Langstudeerders
•  Assignment voor het PRODUCT Langstudeerders

GRADE-ITEMS in Grade Book (6)
•  Grade-item voor het PRODUCT Eerste kans sem 1 
•  Grade-item voor het PRODUCT Herkansing sem 1 
•  Grade-item  voor het WERKSTUK Eerste kans sem 1 
•  Grade-item  voor het WERKSTUK Herkansing sem 1 
•  Grade-item  voor het PRODUCT Langstudeerders
•  Grade-item  voor het PRODUCT Langstudeerders

RUBRICS (4)
0.    Voorwaardelijke elementen (openbaar)
1.  Begeleider/beoordelaar (hidden from students)
2.  Beoordelaar (hidden from students)
3.  Definitieve versie studenten (openbaar)

Bouwstenen magazijn Course Afstuderen (semester 1)

GROUPS (1) ‘Wat kom je doen’
1.  Afstuderen semester 1
2.  Afstuderen semester 2
3.  Alleen meekijken/oriënteren
4.  Langstudeerder

GROUPS (2)
Begeleiders/beoordelaars regulier sem1
GROUPS (3)
Beoordelaars regulier sem 1
GROUPS (4)
Begeleiders/beoordelaars langstudeerders
GROUPS (5)
Beoordelaars langstudeerders

Idem voor sem 2
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Denise koppelt via ‘Groups’ de studenten uit 
groep 1 en 4 aan een:
•  Begeleider/beoordelaar en
•  beoordelaar

Studenten geven via ‘Groups’ met self- 
enrollment aan wat ze komen doen in de course:
1.  Afstuderen semester 1
2.  Afstuderen semester 2
3.  Alleen meekijken/oriënteren
4.  Langstudeerder

Studenten worden hier met een
Announcement op gewezen

Werkproces: groeperen en indelen studenten semester 1

Studenten volgen het vak vanuit de course-
selector op MijnHvA

Daarmee komen ze in de classlist in de 
Brightspace course
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Assignment PRODUCT
Inleveren eerste kans, End-date einde semester 1. 
Door toevoegen van een Release Condition alleen zichtbaar voor Group 
‘ik studeer af in semester 1’
Rubrics PRODUCT
0.    Voorwaardelijke elementen (openbaar)
1.  Begeleider/beoordelaar (hidden from students)
2.  Beoordelaar (hidden from students)
3.  Definitieve versie studenten (openbaar)

Grade item (resultaat) in Gradebook

Assignment WERKSTUK
Inleveren eerste kans, End-date einde semester 1. 
Door toevoegen van een Release Condition alleen zichtbaar voor Group 
‘ik studeer af in semester 1’
Rubrics WERKSTUK  
0.    Voorwaardelijke elementen (openbaar)
1.  Begeleider/beoordelaar (hidden from students)
2.  Beoordelaar (hidden from students)
3.  Definitieve versie studenten (openbaar)

Grade item (resultaat) in Gradebook

Ingezoomd: Bouwstenen uit magazijn koppelen

In totaal dus zes van deze blokken voor semester 1 (zie assignments sheet 3)
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Werkafspraken
Rubrics:
1e rubric is vormvoorwaarden (zichtbaar voor studenten).  
Klik na nakijken daarna alleen op Save Draft bij nagekeken werk
2e rubric is voor Begeleider/beoordelaar (niet zichtbaar voor studenten).  
Klik daarna alleen op Save Draft bij nagekeken werk
3e rubric is voor Beoordelaar (niet zichtbaar voor studenten).  
Klik daarna alleen op Save Draft bij nagekeken werk
4e rubric is scoring rubric/studentversie (zichtbaar voor studenten).  
Deze wordt ingevuld door de Begeleider/beoordelaar na overleg met Beoordelaar. Pas dan het 
nagekeken werk publiceren (met inachtneming van onderstaande punten). 

Werkafspraak ondertekenen: De Begeleider/Beoordelaar vult naast de rubric(s) ook het 
algemene feedbackveld in. Hier staat naast een eventuele persoonlijke boodschap ook altijd: 
Naam Begeleider/beoordelaar: 
Naam Beoordelaar:

Werkafspraken voor ‘bijzondere situaties’ (geldt voor werkstuk):  
De student haalt met de rubric 79 punten, komt in de overall score automatisch bij 'voldaan' en in 
de cijfer weergave wordt wordt dit een 8. 

Wat als hij niet aan de vormvoorwaarden voldoet en/of hij haalt bij één van de criteria niet de 
vereiste minimale 50 procent van het totaal aantal punten?  
 
De overall score van de rubric moet dan handmatig op ’niet voldaan’ gezet worden. De student 
ziet dan wel dat hij 79 punten heeft gescoord, maar ook ‘niet voldaan’ (met toelichting). Het cijfer 
wordt handmatig op 5 gezet en ook als een 5 geregistreerd in SIS.



DEMO EN TOELICHTING
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•  Lees meer: https://edu.nl/f94ae

•  Maak een afspraak met team ICTO of loop langs op de vierde!
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VERVOLG


