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0. Managementsamenvatting 
 
In de Universiteit Utrecht (UU) wordt gebruik gemaakt van de elektronische 
leeromgeving Blackboard 8 (Bb 8). Deze leeromgeving bestaat op dit moment uit 
Bb Academic Suite en Bb Vista (voorheen WebCT) en zijn via een 
gemeenschappelijk portal toegankelijk. In Bb Next Generation (Bb NG) worden 
beide omgevingen geïntegreerd. Een aantal functies van Bb 8 zullen in Bb NG 
weinig veranderd zijn, dit betreft de Bb-functies voor toetsen, peerfeedback, wiki, 
portfolio en plagiaat. Deze functies staan in dit project centraal. In 2011 start een 
project, waarin de UU-brede overgang naar Bb NG wordt gerealiseerd. 
 
Dit project kent twee doelgroepen: 
Het doel voor de ICTO-coördinatoren en docenten is het gebruik van Bb te 
verbreden en na te gaan hoe de Bb-functies voor toetsen, peerfeedback, wiki, 
portfolio en plagiaat zich verhouden tot een aantal losse ICT-tools met 
vergelijkbare functies die in de Universiteit Utrecht (UU) worden gebruikt.  
Het doel, gezien vanuit de universitaire ICT architectuurkaders, is: adviezen te 
formuleren over het gebruik van de Bb-functies in samenhang met de losse ‘ICT-
tools’. Uitgangspunt hierbij is dat ter ondersteuning van een proces, zoveel 
mogelijk één systeem wordt gebruikt. Daarnaast wordt een opzet gepresenteerd 
voor een professionaliseringstraject.  
 
De adviezen met betrekking tot het gebruik van de Bb-functies luiden als volgt: 
 Bb AS voldoen aan behoefte.  

De onderzochte functies in Bb AS komen tegemoet aan de wensen van 
docenten en studenten. 

 Technische problemen. 
De toetsfunctie, de wiki en SafeAssign werken technisch probleemloos, maar 
de peerfeedback functie en de beide portfolio’s leveren problemen op. Deze 
dienen eerst te worden opgelost door Blackboard Managed Hosting 
Amsterdam in overleg met functioneel beheer Bb voor het gebruik ervan kan 
worden gestimuleerd.  

 Portfolio’s in Bb. 
De technische en onderwijskundige implementatie van de Bb-portfolio’s dient 
zorgvuldig te gebeuren via respectievelijk functioneel beheer Bb en via EMP-
projecten waarin IVLOS-adviseurs de onderwijskundige implementatie 
begeleiden. 

 Aanvullende tools voor toetsen en peerfeedback.  
Bb AS biedt veel, maar sommige opleidingen willen meer op het gebied van 
toetsing en peerfeedback: TestVision en het Annotatiesysteem bieden goede 
aanvullingen op de Bb-functies voor toetsen en peerfeedback.  

 Uitfasering UU-portfolio, Ephorus en wiki TeamsLX.  
Voor de uitfasering van het UU-portfolio wordt een business case opgesteld. 
Op basis hiervan wordt de migratie/uitfasering voorbereid en uitgevoerd.  
De uitfasering van Ephorus wordt uitgesteld. Op het moment dat de UU 
daadwerkelijk gebruik maakt van één ELO (Blackboard Next Generation) 
wordt besloten of Ephorus kan worden uitgefaseerd. Hetzelfde geldt voor de 
wiki die als add on bij Bb wordt gebruikt. 

 Ondersteuning bij gebruik en bij inzet van Bb in het onderwijs. 
De ondersteuning bij het gebruik van Bb AS gebeurt door functioneel beheer 
Bb en het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS. 
 

Het professionaliseringstraject richt zich op zowel ‘knoppenkennis’ als didactische 
inzet. Functioneel beheer Bb en het expertisecentrum ICT in het onderwijs van 
het IVLOS trekken hierin samen op. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs 
van het IVLOS en de ICTO-coördinatoren en de ELO-regiegroep spelen een 
cruciale rol in de stimulering van het gebruik van Bb AS en de vormgeving van 
het professionaliseringsaanbod. Uitgangspunt hierbij zijn de vragen van de 
docent.  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond van het project 
In de Universiteit Utrecht (UU) worden twee verschillende elektronische 
leeromgevingen gebruikt, Blackboard en WebCT. In 2006 werd bekend dat het 
bedrijf Blackboard zou gaan fuseren met WebCT. In de nieuwste versie van 
Blackboard, Blackboard Next Generation, wordt het beste van de twee 
leeromgevingen verenigd.  
Sinds november 2009 werkt de UU met de voorloper van Blackboard Next 
Generation (Bb NG), namelijk met Blackboard 8 (Bb8). Deze versie omvat Bb  
Academic Suite –voorheen Bb 7.3- en Bb Vista –voorheen WebCT Vista-. Beide 
omgevingen zijn via een gemeenschappelijk portal toegankelijk.  
In 2011 start een UU-breed project, waarin de overgang naar Bb NG wordt 
gerealiseerd.  
 
In het adviesproject ‘Één ELO voor de Universiteit Utrecht’ dat in juni 2008 is 
opgeleverd, wordt onder andere geadviseerd in een volgend project aandacht te 
besteden aan de toets- en portfoliofuncties van Bb AS en Bb NG. 
Bb Academic Suite (Bb AS) kent behalve de toets- en portfoliofunctie, andere  
functies en ‘add ons’1 die nog weinig worden gebruikt en die ook onderdeel 
uitmaken van Bb NG2. Deze functies (toetsen, peerfeedback, wiki, portfolio, 
plagiaat detectie) sluiten aan bij de richtlijnen onderwijs3 en de uitgangspunten 
van het Strategisch Plan Universiteit Utrecht 2009-2013.  
 
Begin 2009 is het projectplan ‘Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de 
Universiteit Utrecht’ goedgekeurd door de directie Informatiemanagement & ICT-
dienstverlening (I&I). Deze Directie is gedelegeerd opdrachtgever namens het 
college van bestuur (cvb) van de UU. 

1.2 Doelen van het project 
Dit project kent twee doelgroepen, de eerste doelgroep zijn de ICT&O-
coördinatoren en docenten, de tweede doelgroep het cvb / de directie I&I. 
 
De belangrijkste doelen voor ICT&O-coördinatoren en docenten is het gebruik van 
Bb AS te verbreden en na te gaan hoe de Bb-functies voor toetsen, peerfeedback, 
wiki, portfolio en plagiaat zich verhouden tot een aantal losse ICT-tools met 
vergelijkbare functies die in de Universiteit Utrecht (UU) worden gebruikt. 
Het project richt zich op opleidingen die werken met Bb AS. Opleidingen die 
werken met Bb Vista zijn niet bij dit project betrokken4.  
De subdoelen zijn: 
 In samenwerking met docenten de mogelijkheden van Bb AS (die ook in Bb 

NG aanwezig zijn) verkennen en evalueren op hun waarde voor het onderwijs 
in de Universiteit Utrecht (UU). 

 Het bekend maken van de didactische mogelijkheden van Bb AS (Bb NG).  

                                          
1 Een ‘add on’ is een programma dat door een ander bedrijf dan Blackboard (of instelling voor hoger 

  onderwijs) is ontwikkeld voor geïntegreerd gebruik in Bb. De wiki en  SafeAssign zijn ‘add ons’.    
2 De vormgeving van Bb NG is gebaseerd op die van Bb Vista, wat betreft de uitwerking van de 

  functies die in dit project centraal staan, is het vergelijkbaar met Bb AS (zie bijlage 2). 
3 Richtlijn Onderwijs van de UU: ‘activerende werkvormen’ en ‘kleinschalig onderwijs’. 
4 Uitzonderingen hierop vormt Liberal Arts and Sciences (LAS) en BioMedische Wetenschappen (BMW).   

  Deze Bb Vista-gebruikers hebben pilots gedaan met het Bb-portfolio dat via het gemeenschappelijk  

  portal en het Content System van Bb 8 toegankelijk is.  
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 Het verbreden van het gebruik van Bb 8 óf de losse ICT-tool, afhankelijk van 
de didactische meerwaarde.   

 Ontsluiten van praktijk voorbeelden (naar aanleiding van pilots). 
 Het opzetten van een professionaliseringstraject -gericht op genoemde 

functies- voor docenten die Bb AS gebruiken.  
 Het opzetten van een professionaliseringstraject ‘digitaal portfolio’ voor 

docenten die Bb Vista gebruiken. 
 
Vanuit de universitaire architectuurkaders is het uitgangspunt dat ter 
ondersteuning van een proces, zoveel mogelijk één systeem wordt gebruikt. Door 
de functionaliteiten die Bb AS biedt, kunnen er licenties met losse tools 
(bijvoorbeeld voor portfolio, plagiaat) worden afgebouwd. Hierover wordt het 
CvB/ directie I&I geadviseerd. 

1.3 Resultaten van het project 
Als projectresultaten zijn gedefinieerd: 
 
 Maximaal tien pilots in het gebruik van één van onderstaande functies. 

Functie Bb AS / Portal  ICT-tools  
Toetsen Bb AS TestVision 
Peerfeedback Bb AS Annotatietool 
Wiki Bb AS (add on TeamsLX) Webpresence 
Portfolio Bb AS en Bb Vista via 

ContentSystem in portal 
Portfolio.uu.nl 

Plagiaat detectie SafeAssign Ephorus 
 Ontsluiting van praktijkvoorbeelden op de website van het IVLOS, 

expertisecentrum ICT in het onderwijs. 
 Overzicht van genoemde functies en didactische mogelijkheden en 

beperkingen. 
 Opzet voor een professionaliseringstraject in het didactisch gebruik van 

functies die onderdeel uitmaken van Bb AS en die voldoen aan de eisen en 
wensen van opleidingen. Dit traject wordt in overleg met ICT Service Centrum 
ontwikkeld. 

 Rapportage van mogelijkheden en ervaringen voor ICT&O-coördinatoren en 
docenten. 

 Advies met betrekking tot een professionaliseringstraject en keuze van 
aanvullende ICT-tools voor cvb en I&I. 

1.4 Werkwijze 
Het projectteam was samengesteld uit drie medewerkers van het 
expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS (Sanne Gratama van Andel, 
Ineke Lam en Magda Ritzen), de functioneel beheerder van Blackboard (Oscar 
Buma), een ICTO-coördinator (Marjon Engelbarts) en een medewerker van de 
directie I&I (Ina Frankfort).  
Het projectteam kwam vanaf september 2009 iedere drie weken bij elkaar. Het 
uitvoerende werk is gedaan door de teamleden van het expertisecentrum ICT in 
het onderwijs. De overige teamleden (en gedelegeerd opdrachtgever) volgden het 
project kritisch en leverden feedback op het verloop en de tussenversies van de 
resultaten. 
In september 2009 ontvingen de decanen en onderwijsdirecteuren een brief van 
de directeur van het expertisecentrum ICT in het onderwijs met daarin informatie 
over het project. Daarin werd onder andere aangegeven dat het projectteam de 
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keuze voor pilots met Bb-functies heeft gemaakt met de facultaire 
vertegenwoordiger in de ELO-regiegroep5.  
In overleg met de facultaire vertegenwoordiger zijn docenten bij het project 
betrokken6: in welke cursussen worden pilots uitgevoerd, zijn er ervaringen met 
de genoemde functies, welke vragen zijn relevant, enz. 
In overleg met de docenten zijn de pilots uitgewerkt en voorbereid. 
Aanvullend is deskresearch uitgevoerd naar gebruik van de ELO-functies elders 
(via Bb AS, SharePoint of Testvison, Annotatiesysteem, enz.).  
De rapportage en het advies zijn tot stand gekomen op basis van evaluatie van 
de ervaringen bij docenten en studenten, deskresearch en werkbezoeken.   

1.5 Opbouw adviesrapport  
Dit rapport geeft beknopt weer wat er in het kader van het project is gedaan en 
wat dit aan inzichten heeft opgeleverd. 
Hoofdstuk twee tot en met zes zijn gericht op de afzonderlijke functies en zijn als 
volgt opgebouwd: 

 beschrijving en vergelijking van de specifieke functie in Bb AS en de ICT-
tool (bijvoorbeeld toetsen met Bb AS en toetsen met TestVision) 

 ervaringen en resultaten in de UU en andere instellingen voor hoger 
onderwijs  

 een praktijkvoorbeeld van het gebruik van de Bb-functie in het onderwijs 
van de UU (met uitzondering van portfolio) 

 kosten 
 conclusies en advies met betrekking tot de (didactische) mogelijkheden en 

beperkingen van de functie in Bb AS en de ICT-tool. 
Hoofdstuk zeven bevat een opzet voor een Professionaliseringstraject en 
hoofdstuk acht een advies aan het CvB / de Directie I&I over de bruikbaarheid 
van Bb AS en de ICT-tools en het professionaliseringstraject. 
Bijlage 1 bevat verwijzingen naar Bb-handleidingen die binnen en buiten de UU 
beschikbaar zijn. Bijlage 2 bevat een schermafdruk van Bb NG en een van Bb AS. 
In beide schermen gaat het om het selecteren van het type toetsvraag.  
 

                                          
5 De ELO-regiegroep heeft tot doel de universitaire ELO kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk te 

laten functioneren. Zij bestaat uit één vertegenwoordiger per faculteit. De ELO-regiegroep wordt  

  voorgezeten door de coördinator van het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS. 
6 Aan dit project zijn bijdragen geleverd door Marjo Korpel (Theologie), Frank Witte (Natuur- en  

  Sterrenkunde), Jan Houtveen en Maaike Kempes (Psychologie), Luuk Dijkstra (Frans), Jacques 

  Haenen en Sanne Akkerman (IVLOS), Lisette van Bruggen en Lars van der Plank (UMCU), Minke  

  de Roon (CIM), Ria van der Lecq (LAS), Rita Spee-Brand (BMW) en de studenten Jarka Buijs en 

  Lennart van der Wal (BMW), Coco Kanters, Lisa Olsthoorn en Emma Klassen (LAS). 
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2 Toetsen in Blackboard en TestVision 

2.1 Introductie 
Digitaal toetsen staat steeds vaker op de agenda van instellingen voor Hoger 
Onderwijs. De Vrije Universiteit en Hogeschool Saxion hebben gekozen voor een 
instellingsbreed toetsprogramma, de Universiteit van Amsterdam en de 
Hogeschool Utrecht zitten midden in het keuzeproces. Digitaal toetsen wordt 
gezien als een mogelijkheid voor het efficiënter inrichten van het toetsproces.  
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven hoe de toetsfunctie in Bb AS er uitziet,  
hoe er via TestVision (TV) kan worden getoetst en wat de belangrijkste 
verschillen zijn tussen de twee tools. Zowel in de UU als daarbuiten is ervaring 
opgedaan met deze twee manieren van toetsen, de belangrijkste bevindingen 
worden in dit hoofdstuk beschreven. In het kader van dit project zijn Luuk 
Dijkstra (opleiding Frans) en Marjo Korpel (opleiding Theologie) geïnterviewd over 
digitaal toetsen met Bb. De manier waarop zij digitaal toetsen vormgeven in hun 
onderwijs, is beschreven in de twee praktijkvoorbeelden. Tot slot worden de 
licentiekosten van Bb en TV vergeleken en volgen er enkele conclusies met 
betrekking tot de didactische mogelijkheden en beperkingen van het toetsen met 
Bb AS en TV. 

2.2 Vergelijking: toetsen in Bb AS en TestVision 
De meeste hogescholen en universiteiten die werken met Bb, maken ook gebruik 
van de toetsfunctie in Bb. Ook in de UU is al een aantal jaar ervaring met toetsen 
via Bb. Deze worden voornamelijk ingezet voor tussentijdse – formatieve 
toetsing. Summatieve toetsing gebeurt via papier (bij open vragen) of via 
scoreformulieren die worden verwerkt door de toets- en evaluatieservice van het 
IVLOS. 
Geneeskunde gebruikt sinds 2003 het toetsprogramma TV. Dit Nederlandse 
programma wordt bij diverse organisaties gebruikt, waaronder de Rabobank, TNT 
Post en de Kamer van koophandel en Saxion. De Hogeschool Utrecht is van plan 
TV hogeschoolbreed te gaan gebruiken. 
Toetsen in Bb en TV lijken in een aantal opzichten op elkaar, bijvoorbeeld wat 
betreft de mogelijke vraagtypen. Ze verschillen van elkaar in hun mogelijkheden 
van het ondersteunen van grote delen van het toetsproces: TV gaat uit van een 
toetsbank en toetsmatrijs en biedt uigebreide mogelijkheden om vragen en 
toetsen kwalitatief te analyseren. Bb beperkt zich voornamelijk tot het 
ontwikkelen van vragen en toetsen. 
In tabel 1 worden de twee opties vergeleken op basis van de belangrijkste 
kenmerken. De tabel is ingevuld op basis van ervaringen van een tweetal 
docenten, functioneel beheer Bb (STUDION en CIM), coördinator TV bij de directie 
Onderwijs en Opleidingen en input van Bb Managed Hosting Amsterdam en 
Teelen B.V. 
 
 
Toetsen Bb AS TestVision 
Opzetten leerboom met 
leerdoelen/modules 

- + 

Inrichten database 
gekoppeld aan leerboom 

+/- op basis van 
trefwoorden kan een 
pool worden ingericht, 
deze moet worden 
gekoppeld aan cursus 

+ 

Vraagtypen + (veel) + (veel)  
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Trefwoorden toevoegen aan 
vraag 

+ categorie, 
studiedoelstelling, 
moeilijkheidsgraad 

+ taxonomie (kennis, 
inzicht, toepassen), 
weging, 
moeilijkheidsgraad, 
categorie, leerdoel / 
toetsterm, soort vraag 
(examen, tentamen, 
oefenvraag)  

Randomiseren van de 
toetsvragen 

+ + binnen een toets en 
at random trekken op 
basis van dezelfde 
toetsmatrijs 

Randomiseren van de 
antwoordalternatieven 

+ + 

Scoring per vraag  + + 
Plaatjes, filmpjes en geluid 
gebruiken in toets 

+ + 

Printen van toets +/- + speciaal gemaakt om 
de toets op papier te 
kunnen afnemen 

Mogelijkheid van invoer 
feedback per 
antwoordalternatief of vraag 

+ + 

Een toets toewijzen aan 
studenten/groepen 

+ + 

Een toets openstellen voor 
een beperkte periode 

+ + 

Toestaan meerdere 
pogingen per toets 

+ + 

Keuze een of meer vragen 
per scherm 

+ altijd één vraag per 
scherm 

Score koppelen aan 
antwoorden 

+ + 

Vragen importeren  +/- mits ze voldoen aan 
Bb-format - 
bestandsstuctuur 

+ mits voorzien van 
TV-kenmerken (vanuit 
Word met de Word-
import module) 

Statistische analyse 
itemniveau 

beperkt: Percentage 
studenten per 
antwoordalternatief 

uitgebreid: kansscore, 
gemid. score, 
standaard-afwijking, p-
waarde, p’, Rit, Rir7 

Statistische analyse 
toetsniveau 

beperkt: hoogste score, 
laagste score, totaal 
aantal te behalen 
punten, gemiddelde 
score, standaard-
afwijking, variantie 

uitgebreid: hoogste 
score, laagste score, 
gemiddelde p/p’, 
standaard-afwijking, 
variantie, 
betrouwbaarheid 

Beveiliging: 
Databaseversleuteling 
Secure internetverbinding 
Browserbeveiliging 
(knoppengebruik) 

 
via host regelen 
via UU  
- 

 
+ 
+ 
+ 

Tabel 1 Toetsen in Bb AS en TestVision: + en – betekent dat een kenmerk wel/niet 
aanwezig is, +/- betekent dat een kenmerk wel aanwezig is, maar ingewikkeld te 
realiseren. 

                                          
7 P/P’geeft de moeilijkheidsgraad van een vraag aan. Rir geeft het aandeel van de studenten die de  
  vraag goed hebben aan. Rit geeft aan in hoeverre het item hoog- en laagscorende studenten  
  onderscheidt ofwel discrimineert. 
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Schermafdruk Toetsen in Bb  

 
 
Schermafdruk Toetsen in TestVision  

 
 
Schermafdrukken 1: selectie van vraagtypen in Bb AS en TV.  
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2.3 Gebruikservaringen met digitaal toetsen  
Toetsen via Bb AS 
Ervaren Bb-gebruikers kunnen redelijk goed overweg met de toetsmogelijkheden 
die Bb AS biedt, nieuwe Bb-gebruikers vinden de toetsfunctie erg onoverzichtelijk 
en omslachtig. De toetsen bevatten veel verschillende vraagtypen en het 
toetsproces wordt per vraag afgehandeld. Docenten kunnen zelf een toets 
ontwikkelen, afnemen en de resultaten beheren. Bij het ontwikkelen en invoeren 
van een toets doorlopen docenten een aantal stappen, bijvoorbeeld wil ik 
feedback geven per antwoordalternatief, voeg ik afbeeldingen, bestanden of urls 
toe aan de vragen en antwoorden, ga ik trefwoorden en moeilijkheidsniveaus 
aangeven, hoeveel punten krijgen studenten per vraag, wil ik het antwoord-
alternatief horizontaal of verticaal op het scherm hebben, enz. Lastig is dat in het 
proces van toetsontwikkeling de docent erg vaak moet klikken en geconfronteerd 
wordt met vragen die hij/zij niet helemaal kan overzien. Docenten van de 
opleidingen Frans en Theologie geven aan dat het lastig is om eenmaal gemaakte 
keuzes ongedaan te maken. 
Het is mogelijk om in Bb AS een ‘pool’ met toetsvragen aan te maken. Een 
dergelijke pool wordt binnen een cursus opgesteld en blijft daaraan gekoppeld. 
De pool kan eventueel geëxporteerd worden om als nieuwe pool in een andere 
cursus ook te worden gebruikt. Wijzigingen die in de pool gedaan worden blijven 
dan wel beperkt tot de cursus waar die betreffende pool bij hoort. 
  
Toetsen via TestVision 
TV is een toets servicesysteem voor het ontwikkelen, afnemen en analyseren van 
vragen en toetsen. In TV vormen leerdoelen of eindtermen de ruggengraat van 
het programma. Dit betekent dat ervan wordt uitgegaan dat het ontwikkelen van 
toetsen een proces is, waar een hele opleiding bij is betrokken. De leerdoelen 
worden geordend in een ‘leerboom’, de toetsvragen worden daaraan gekoppeld. 
Hierdoor is het beheer van grote vragenbanken gestructureerd en gemakkelijk. 
Een nadeel van TV is dat ontwikkelaars een installatie van TV (‘client’) op hun 
computer nodig hebben om vragen te kunnen ontwikkelen. 
De opleiding Geneeskunde is tevreden over de mogelijkheden van TV. Dit geldt 
onder andere voor de toetsbank (random selectie van vragen) en voor de 
uitvoerige statistische analyses op basis waarvan de toetsen kunnen worden 
verbeterd.  
TV heeft erg veel mogelijkheden en docenten hebben weinig tijd, hun prioriteit 
ligt in de kliniek. Daarom is er bij Geneeskunde voor gekozen om een 
ondersteuningsstructuur voor het toetsproces in te richten. Het expertisecentrum 
van de Directie Onderwijs en Opleidingen ondersteunt docenten bij het invoeren 
van toetsen en zorgt ervoor dat deze op het juiste moment, voor de juiste groep 
studenten klaar staan.  
Onlangs heeft de opleiding Biologie besloten gebruik te gaan maken van TV. Ook 
de opleidingen Farmacie en Diergeneeskunde oriënteren zich serieus op de 
mogelijkheden die TV hen kan bieden bij digitaal toetsen.  
 
Het komt zelden voor dat instellingen voor hoger onderwijs uit de voeten kunnen 
met één toetsprogramma voor alle opleidingen. De Bèta-opleidingen stellen hoge 
eisen aan het weergeven en invoeren van formules. Daarom gebruiken veel 
instellingen aanvullend een toetsprogramma dat goed met dit soort zaken 
overweg kan, zoals Maple TA. 
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2.4 Didactische mogelijkheden en beperkingen  
Algemeen 
Een belangrijk aandachtspunt bij toetsing is de functie van de toets: een toets 
kan formatief of summatief ingezet worden. Bij formatieve toetsing is de toets 
een hulpmiddel voor studenten die aan de hand van de toets kunnen nagaan in 
hoeverre zij de stof beheersen. Bij summatieve toetsing staat de beheersing van 
de stof centraal. Een summatieve toets leidt tot een beoordeling of cijfer. Zo’n 
toets wordt meestal groepsgewijs op één moment afgenomen en gezien het 
belang dat eraan wordt gehecht, neemt men bepaalde maatregelen (de identiteit 
van de deelnemer moet worden gecheckt en er wordt gesurveilleerd om fraude 
tegen te gaan). Bij een formatieve toets zijn zulke maatregelen niet nodig. De 
toetsfunctie in Bb AS is minder goed beveiligd dan die van TV. Dit is een van de 
redenen waarom toetsen via Bb vooral formatief worden ingezet en TV óók 
summatief wordt ingezet.  
 
Digitaal toetsen biedt voor- en nadelen. Op de site van het expertisecentrum ICT 
in het onderwijs van het IVLOS worden er een aantal genoemd. 
Voordelen digitaal toetsen: 
 De student krijgt meteen (vooraf door de docent geprogrammeerde) feedback 

en eventueel studeeraanwijzingen, afhankelijk van het gegeven antwoord. Dit 
is motiverend voor de student, het leereffect is groter dan bij feedback na 
verloop van tijd en het scheelt de docent nakijktijd. 

 De student krijgt onmiddellijk na de toets de uitslag. 
 Aan de hand van een oefentoets kan een student gemakkelijk zelf achterhalen 

hoeveel hij al van een bepaald onderwerp weet. 
 Ook de docent krijgt door een oefentoets informatie over de kennis van zijn 

studenten en kan zo achterhalen of hij aan bepaalde onderwerpen extra 
aandacht moet besteden. 

Nadelen digitaal toetsen: 
 Voorlopig zijn alleen gesloten vragen een haalbare kaart, waardoor probleem- 

oplossen en reflectie niet via een ICT-programma getoetst kunnen worden. 
 Studenten hebben soms de neiging bij tests op de computer niet voldoende 

na te denken voordat ze een antwoord invullen, omdat ze weten dat de 
computer hen wel zal laten weten of het antwoord goed of fout was. 

 Bij computertests via internet kan een student zich uitgeven voor een ander.  
Voorlopig is de beste methode om bij een summatieve toets de studenten de 
test te laten maken in een computerzaal binnen de instelling, met 
surveillance. 

 
Digitaal toetsen in de UU 
Omdat formatief digitaal toetsen minder hoge eisen stelt aan beveiliging en 
voorkoming van fraude, de toetsfunctie in Bb AC gemakkelijk toegankelijk is en 
de UU geen capaciteit heeft om grote groepen studenten te toetsen, wordt er 
veelal formatief getoetst via Bb AS (en Bb Vista). 
Deze manier van toetsen sluit aan bij de wens van opleidingen om studenten te 
stimuleren gelijkmatiger te studeren. Door tussentijdse toetsing krijgen studenten  
beter zicht op wat ze wel en niet begrijpen, kunnen ze gerichter studeren en 
kunnen colleges en werkgroepen effectiever worden ingericht: niet alleen de 
student heeft inzicht in de resultaten, maar ook de docent.  
Belangrijk bij formatieve toetsing is dat de vragen die worden gesteld, van 
voldoende kwaliteit zijn, dat wil zeggen aansluiten bij de cursus, inzicht geven in 
wat wel of niet wordt begrepen en –door de vraagstelling en de feedback- 
stimuleren tot studeren.  
Bij Geneeskunde zijn onder andere in het kader van EMP-projecten diverse 
onderzoeken gedaan naar TV. Daaruit blijkt dat studenten het programma 
gemakkelijk in gebruik vinden en dat het wat betreft toetsresultaten niet uitmaakt 
of studenten een toets maken op papier of via TV.  
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Het samenstellen van een grote hoeveelheid toetsvragen met daaraan 
gekoppelde feedback kost veel tijd. Het besluit om digitaal te gaan toetsen, is een 
besluit dat in eerste instantie op opleidingsniveau, vastgelegd in toetsbeleid,  
moet worden genomen. Digitaal toetsen is zeker de moeite waard bij stabiele 
vakken die een aantal jaren ongewijzigd blijven en die door een groot aantal 
studenten worden gevolgd. TV biedt hiervoor via een ‘toetsboom’ en toetsbank 
een goede structuur.  
Op dit moment is bij de opleidingen Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde 
interesse voor ‘uitgebreid’ digitaal toetsen, als aanvulling op schriftelijk toetsen.  
 
Digitaal toetsen bij andere instellingen voor hoger onderwijs 
Veel universiteiten oriënteren zich op de mogelijkheden van digitaal toetsen, 
maar zijn -net als de UU- terughoudend in het invoeren van digitale summatieve 
toetsing. Deze terughoudendheid heeft te maken met:  
 De hoeveelheid tijd die nodig is om een programma te leren kennen en –in 

afstemming met collega’s- een vragenbank in te richten en te vullen. 
 Het ontbreken van faciliteiten, dat wil zeggen grote computerzalen voor grote 

groepen (ongeveer 100 studenten).  
 De angst voor een onvoldoende beveiligd netwerk waardoor scores aangepast 

kunnen worden. Men vreest dat studenten gebruik maken van ongeoorloofde 
digitale informatiebronnen bij het beantwoorden van de vragen en dat ze 
inloggen onder een andere naam. Tot slot is men bang voor uitval van het 
netwerk op het moment dat studenten de toets maken. 

 Het ontbreken van beleid op dit terrein: in toetsbeleid wordt niet alleen 
aangegeven waarom en hoe men digitaal wil toetsen, maar ook hoeveel 
belang men er aan hecht en wat men er voor over heeft (extra faciliteiten en 
ondersteuning). 

Een aantal universiteiten heeft de keus gemaakt voor Question Mark Perception 
(QMP), zoals de Vrije Universiteit en Wageningen Universiteit. QMP is een 
Amerikaans programma. Saxion en de Verloskunde Academies in Amsterdam en 
Groningen hebben gekozen voor TV en ook de Hogeschool Utrecht heeft TV op de 
eerste plaats staan. TV is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Teelen B.V. De 
afstand tussen gebruiker en ontwikkelaar is bij TV klein. Dat betekent dat 
wijzigingsvoorstellen direct besproken kunnen worden.  
Overige verschillen tussen QMP en TV zijn in het kader van dit project niet 
onderzocht. Op de site van het Emerge-Consortium8 staan resultaten van een 
vergelijking van toetsprogramma’s, waaronder QMP en TV. Deze vergelijking 
dateert uit 2004: ‘QMP is zeer breed, kent meer mogelijkheden dan elk van de 
andere opties, maar vergt ook meer expertise en daarmee ook routine om het 
optimaal te gebruiken. QMP is bij uitstek het pakket dat wordt gebruikt door een 
toetsdeskundige die fulltime voor docenten van een hele faculteit met nogal 
uiteenlopende voorkeuren toetsen aan het bouwen is.’  
Bèta-opleidingen kunnen gedeeltelijk overweg met toetsprogramma’s als TV, QMP 
of de toetsfunctie van Bb AS. In deze opleidingen zijn aanvullend speciale 
toetsprogramma’s nodig die goed om kunnen gaan met formules (bijvoorbeeld 
MapleTA).  
 
Digitaal toetsen kan de kwaliteit van de toetsvragen verhogen, bijvoorbeeld op 
basis van de resultaten van toets- en vraaganalyse, grotere betrouwbaarheid 
doordat het gemakkelijker is om verschillende toetsen samen te stellen met een 
vergelijkbare moeilijkheidsgraad en vanwege mogelijkheden om beeld en geluid 
toe te voegen.  
Digitaal toetsen is ook interessant vanwege de mogelijkheid tot adaptief toetsen. 
Bij adaptief toetsen wordt het niveau van de volgende toetsvraag bepaald door 
het eerder gegeven antwoord. Dit maakt kortere toetsen (minder vragen) 
mogelijk, maar omdat het erg veel tijd kost om dit soort toetsen te ontwikkelen is 

                                          
8 http://www.e-merge.nu/e-merge-thema-s/toetsen-met-ict/resultaten-en-

publicaties/aanvullingvervanging-blackboard/ 
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dit alleen rendabel bij het toetsen van grote groepen studenten (minimaal 1000). 
Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van digitaal toetsen zijn gericht op de inzet 
van mobiele telefoons en PDA’s bij toetsen.  
Internationaal onderzoek bevestigt dat digitaal toetsen diverse voordelen heeft, 
onder andere tijdwinst voor docenten bij het scoren van de toets en het geven 
van feedback (Bull en Collins, 1999). Onderzoek van onder andere Johnstone 
(2006) benadrukt de logistieke winst: voorheen was men veel tijd kwijt met 
eindeloze papierstromen. 
Aangezien het digitaal toetsen in Nederland nog in de kinderschoenen staat, ligt 
het zwaartepunt in veel universiteiten voorlopig nog op de investering, dat wil 
zeggen het opzetten van een ondersteuningsstructuur en het professionaliseren 
van docenten. Tijdwinst en kwaliteitsverbetering zijn reëel maar laten op zich 
wachten. 

2.5 Praktijkvoorbeelden digitaal toetsen 
Franse taal en cultuur 
Digitaal toetsen in Bb AS bij de opleiding Franse taal en Cultuur  
Bij de faculteit Geesteswetenschappen, opleiding Franse taal en cultuur wordt gebruik gemaakt van 
digitaal toetsen in Bb AS: het “Atelier d’écriture”. De toetsen worden ingezet in de bachelor als 
remedial tool voor studenten die problemen hebben met schrijfvaardigheid. Luuk Dijkstra, docent 
Frans, heeft met een paar collega’s de toetsen ontworpen en in Bb AS gezet. Dit heeft geresulteerd in 
een complete digitale module met toetsen waarin vier thema’s zijn uitgesplitst in drie categorieën en 
drie verschillende niveaus. Voor elk thema en elke categorie is een theoretische uitleg toegevoegd. De 
toetsen zijn niet verplicht. De student ziet direct na het maken van de toets zijn score en welke fouten 
hij /zij gemaakt heeft. De toetsen zijn opgezet naar aanleiding van wensen van docenten en 
studenten om te oefenen met schrijfvaardigheid. Als een docent een werkstuk krijgt dat grammaticaal 
onder de maat is, kan de student worden verwezen naar deze module. 
 
Aanleiding voor het gebruik van de digitale toetsen 
Een groot aantal studenten heeft extra ondersteuning bij schrijfvaardigheid nodig, maar er zijn geen 
docenturen om die ondersteuning te bieden. Daarom is een oplossing gezocht waarin studenten 
zelfstandig theorie kunnen bestuderen, oefeningen kunnen maken en ook automatisch feedback 
krijgen. De meeste oefeningen zijn individueel, bij enkele oefeningen wordt van de studenten 
verwacht dat zij elkaar feedback geven. Bijvoorbeeld bij een oefening waarbij de student een tekst 
schrijft.  
 
Doelen waarvoor de digitale toetsen zijn ingezet 
De digitale toetsen zijn ingezet om te remediëren en te herhalen. Studenten kunnen zelfstandig 
theorie bestuderen, oefeningen maken en krijgen automatisch feedback op de gemaakte oefeningen. 
 
Resultaten in de praktijk 
Er zijn nog geen resultaten bekend, de toetsen zijn per november 2009 beschikbaar gesteld. 
 
Evaluatie gegevens beschikbaar 
Luuk Dijkstra overweegt aan het eind van het academische jaar de meest actieve studenten uit te 
nodigen voor een panelgesprek. Deze studenten zijn te achterhalen via de statistieken in Bb AS. 
 
Punten om een volgende keer rekening mee te houden 
Niet alle toetsvragen die Luuk en zijn collega’s wilden stellen waren mogelijk binnen de toetsmodule. 
Ze wilden bijvoorbeeld een tekst met gaten maken, waar de student iedere keer andere vervoegingen 
van het de werkwoorden être en avoir konden invullen. In Bb is het wel mogelijk een tekst met gaten 
aan te bieden, maar de student kan één werkwoordvervoeging maar een keer kiezen. Het is dus niet 
mogelijk hetzelfde werkwoord meerdere malen te gebruiken. De vragen zijn daarom aangepast op de 
mogelijkheden. Het is raadzaam eerst de mogelijkheden te bekijken en daarna de vragen te 
ontwerpen. 
 
Adviezen voor docenten die zoiets willen gaan doen 
Volgens Luuk Dijkstra is het een voorwaarde om ICT-minded te zijn om met deze tool te kunnen 
werken. Hij noemt het beheer weinig gebruiksvriendelijk, omslachtig en onoverzichtelijk. Het kost veel 
klikken om er achter te komen hoe alles werkt. 
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Godgeleerdheid 
Digitaal toetsen in Bb AS bij de opleiding Godgeleerdheid 
Bij de opleiding Godgeleerdheid is de digitale toetsfunctie van Bb AS ingezet in het eerste bachelor 
vak “Inleiding in de bijbelwetenschappen”. Voor dit vak maken de studenten een drempeltoets. Deze 
summatieve toets is in september 2009 voor het eerst digitaal afgenomen bij de deeltijdstudenten. De 
voltijdstudenten hebben de toets op de gebruikelijke schriftelijke wijze gemaakt. De deeltijdstudenten 
hebben de toets thuis gemaakt op een zelfgekozen tijdstip. De toets moest binnen een tijdsbestek van 
één uur worden gemaakt. Bij iedere vraag heeft de docent feedback ingevoerd. De studenten kunnen 
direct na het inleveren van de toets zien wat zij goed of fout hebben gedaan. 
 
Aanleiding voor het gebruik van de digitale toetsen 
Docent Marjo Korpel vindt het zonde om de kostbare contacttijd met deeltijdstudenten te besteden 
aan een toets. Liever benut ze de contacttijd om inhoudelijke stof te bespreken. Daarbij is de groep 
deeltijders in de bachelor vrij groot en bespaart het tijd om de toets digitaal af te nemen.  
 
Doelen waarvoor de digitale toetsen zijn ingezet 
- Tijdsbesparing: antwoorden op meerkeuzevragen worden automatisch nagekeken. Je investeert 

een keer tijd, maar verdient dat snel terug. Bestaande toetsen kunnen eenvoudig worden 
aangepast en hergebruikt.  

- Geen verlies van contacttijd met deeltijd studenten. 
- Deeltijders kunnen werken in hun eigen tijd. 
- Direct feedback voor de student. 
 
Resultaten in de praktijk 
Het digitaal toetsen heeft in ieder geval tijdswinst opgeleverd. De deeltijdstudenten kunnen over het 
algemeen goed met het systeem overweg. Een student had het probleem dat het klokje van de tijd 
bovenop de submit knop stond. De submit knop was daardoor niet te gebruiken. Toen heeft Marjo 
Korpel de tijdslimiet voor die student tijdelijk uitgeschakeld. Ook hebben enkele studenten de toets 
per ongeluk onaf ingeleverd. Dan wordt Marjo Korpel gebeld of gemaild. In dat geval krijgt de student 
nog een kans.  
 
Evaluatie gegevens beschikbaar 
Er zijn geen evaluatiegegevens beschikbaar. 
 
Punten om een volgende keer rekening mee te houden 
Marjo Korpel overweegt om de toets volgend jaar ook voor de voltijd studenten in te zetten, maar dan 
op een vast tijdstip op de Universiteit om samenwerken tijdens de toets te voorkomen. Achteraf had 
ze nog wel wat meer toetsvragen willen stellen om nog meer basiskennis te toetsen. Voor de volgende 
keer wil ze de toets daarom uitbreiden. 
 
Adviezen voor docenten die zoiets willen gaan doen 
Marjo Korpel zou iedereen aanraden om ook eens digitaal te toetsen. Bij ieder multiple choice 
antwoord is het mogelijk om feedback in te geven. Vergeet echter niet om de feedbackoptie aan te 
vinken, anders hebben de studenten geen toestemming om de feedback te zien. 

2.6 Kosten  
De testmanager in Bb AS maakt volledig deel uit van Bb AS, dat wil zeggen dat er 
geen extra licentie- en beheerkosten voor te hoeft te worden betaald.  
Een licentie voor TV is gebaseerd op het aantal studenten en de modules die 
worden aangeschaft (beheermodule, statische analyse, afname via internet, enz). 
De netwerkversie bedraagt € 4,50 per student, met een minimum van € 2.750,- 
per faculteit per jaar.  
Ter vergelijking, het UMCU (waaronder GNK) heeft een licentie op bijna alle 
modulen, ze hebben 1200 gebruikers en betalen jaarlijks ongeveer € 10.000,-. 
Kosten voor hosting, technisch en functioneel beheer, en ondersteuning zijn daar 
niet bij inbegrepen.  

2.7 Conclusie  
Voor docenten is toetsen via Bb afhankelijk van hun ervaring met Bb gemakkelijk 
of ingewikkeld. Ervaren Bb-gebruikers vinden het relatief eenvoudig, de ‘look and 
feel’ komt overeen met de andere functies in Bb. Anders dan bij TV hoeven er 
geen ondersteuners te worden ingeschakeld om toegang te krijgen tot de 
toetsontwikkelingmodule. Lastig is dat bij Bb niet alle keuzemogelijkheden voor 
zichzelf spreken. Dat kan betekenen dat keuzes leiden tot problemen in de 
afname die zeker in eerste instantie niet te doorzien zijn voor een docent. Als een 
docent bijvoorbeeld tijdens het ontwikkelen van toetsvragen feedback invoert, 
dan is deze niet automatisch zichtbaar voor de student. Deze is alleen zichtbaar 
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als de docent op een ander scherm aanvinkt dat de student deze feedback mag 
zien. Beginnende Bb-gebruikers hebben ondersteuning nodig van een handleiding 
en een toetsworkshop. 
 
TV is een volwassen toetsprogramma, de beveiliging in TV is beter geregeld dan 
in Bb. Daarnaast biedt TV door de leerboom en toetsbank houvast bij 
grootschalige, kwalitatief goede digitale toetsing. Deze mogelijkheden vragen een 
intensieve oriëntatie op TV. Omdat docenten daar geen tijd voor hebben, wordt in 
veel instellingen gekozen voor een ondersteuningsstructuur.  
Door de uitgebreidere mogelijkheden en beveiliging, leent TV zich beter voor 
summatieve toetsing (voor een cijfer) dan Bb AS. Toetsen via Bb AS zijn 
laagdrempelig en zeer geschikt voor formatieve of tussentijdse (zelf)toetsing.  
Het exporteren van toetsen en vragen van Bb AS naar TV kan vooralsnog alleen 
handmatig. 
  
Advies digitaal toetsen 
1. De mogelijkheden van toetsen in Bb AS onder de aandacht brengen bij ICTO-

coördinatoren en docenten, onder andere via nieuwsbrieven van I&I en het 
IVLOS en via trainingen en workshops.  

2. Bb AS biedt goede mogelijkheden voor formatief toetsen. Voor opleidingen die 
ook summatief willen toetsen, biedt TestVision aanvullende mogelijkheden, 
vooral wat betreft het inrichten en opstellen van toetsbank en het bewaken 
van de kwaliteit van vragen en toetsen.  
Bij Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde is interesse voor digitaal toetsen, 
de verwachting is dat meer opleidingen ervaring willen opdoen met digitaal 
toetsen. Hiervoor zijn grote computerlokalen of ‘dedicated’ laptops nodig. De 
keuze voor digitaal toetsen hangt samen met het toetsbeleid van een 
opleiding, departement of faculteit. De directie O&O / I&I wordt aangeraden 
de initiatieven te volgen, onder andere om in te schatten of er 
universiteitsbrede voorzieningen nodig zijn.  

3. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS volgt met de 
ICT&O-coördinator de initiatieven in een faculteit om op basis hiervan te 
komen tot (ontsluiting van) ‘praktijkvoorbeelden’ en aanscherping van het 
professionaliseringstraject. 
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3 Peerfeedback in Blackboard en Annotatiesysteem 

3.1 Introductie  
In het hoger onderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van peerfeedback. 
Van den Berg e.a. (2005) omschrijft peerfeedback (of peerassessment) als volgt: 
‘Gelijken beoordelen elkaars producten en voorzien elkaar van feedback, met de 
bedoeling ervan te leren en het product beter te maken. Feedback en beoordeling 
zijn bedoeld als startpunt in een proces van uitwisseling van denkbeelden en 
constructieve feedback’.  
Peerfeedback kan zich richten op samenwerking, vaardigheden en 
schrijfproducten. Voor het geven van feedback zijn inmiddels diverse ICT-tools 
beschikbaar.  
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven hoe de feedbackfunctie in Bb AS er 
uitziet en hoe er via het Annotatiesysteem (www.annotatiesysteem.nl) feedback 
kan worden gegeven en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de twee 
tools. De feedback die in Bb AS en het Annotatiesysteem wordt gegeven, richt 
zich op schrijfproducten. Zowel in de UU als daarbuiten is ervaring opgedaan met 
deze twee manieren van feedback geven. De belangrijkste bevindingen worden in 
dit hoofdstuk beschreven. In het kader van dit project zijn Frank Witte (opleiding 
Natuur- en sterrenkunde) en Jan Houtveen (Psychologie) geïnterviewd over 
peerfeedback met Bb. De manier waarop Jan Houtveen digitale peerfeedback via 
Bb vormgeeft, is beschreven in het praktijkvoorbeeld. Tot slot worden de 
licentiekosten vergeleken en volgen er conclusies met betrekking tot de 
didactische mogelijkheden en beperkingen van het geven van feedback op 
schrijfproducten in Bb AS en het Annotatiesysteem. 

3.2 Vergelijking: feedback in Bb AS en Annotatiesysteem 
In diverse hogescholen en universiteiten wordt gewerkt met de feedbackfunctie in 
Bb AS en het Annotatiesysteem. De feedbackfunctie in Bb wordt sinds 2008/2009 
in de UU gebruikt. Het Annotatiesysteem is in 2006 ontwikkeld door het IVLOS als 
hulpmiddel bij het verwerken van literatuur. Gaandeweg bleek het ook een 
zinvolle rol te kunnen vervullen bij peerfeedback. Daarvoor was tot dan toe nog 
geen tool beschikbaar. Het Annotatiesysteem wordt onder andere door ervaringen 
via het SURF-project PROOF9 (www.proof-project.nl) en het Europese project 
eLene (www.tlcentre.net) in verschillende instellingen in binnen- en buitenland 
gebruikt. Het systeem wordt op basis van gebruikservaringen regelmatig 
verbeterd door de ontwikkelaar. 
 
Feedback via Bb AS en via het Annotatiesysteem is lastig vergelijkbaar. In Bb AS 
is het geven van feedback gekoppeld aan een schrijfopdracht (paper of een 
uitgewerkte som), de docent bepaalt via Bb AS wie feedback geeft op wie en op 
basis van welke criteria dat gebeurt. Studenten formuleren hun feedback op het 
paper op basis van de criteria. De feedback kan kwantitatief en/of kwalitatief zijn 
en is niet gekoppeld aan specifieke tekstfragmenten. De docent bepaalt of hij/zij 
gebruik maakt van de beoordelingen van de studenten.  
Feedback via het Annotatiesysteem is gekoppeld aan een schrijfproduct en kan 
behalve door de docent, ook door de student worden geïnitieerd. De docent en/of 
student stellen criteria op die worden gebruikt bij het geven van feedback. De 
feedback kan kwantitatief en/of kwalitatief zijn en wordt direct gerelateerd aan 
tekstfragmenten. Het idee achter het Annotatiesysteem is om tot een 
verbeterslag te komen. De docent bepaalt of en hoe hij/zij gebruik wil maken van 
de feedback in relatie tot het eindresultaat. In tabel 2 worden de twee opties 
vergeleken op basis van de belangrijkste kenmerken. De tabel is ingevuld op 
basis van ervaringen van een tweetal docenten, functioneel beheer Bb en input 

                                          
9 In het PROOF-project zijn onder andere diverse tools voor het geven van feedback met elkaar  

   vergeleken en ondersteuningsmaterialen voor docenten bij het geven van peerfeedback ontwikkeld. 
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van Blackboard Managed Hosting Amsterdam en de coördinator/ontwikkelaar van 
het Annotatiesysteem. 
 
Peerfeedback  Bb AS Annotatiesysteem 
Docent zet de feedback-lijnen (logistiek) uit + + initiatief kan ook 

van student komen 
Mogelijkheid om Feedback in bepaalde 
tijdsperiode te geven 

+ - 

Docent bepaalt wie feedback geeft op wie + + 
Feedback kan ook anoniem worden 
gegeven 

+ - 

Docent voert aandachtspunten / criteria in + + student kan 
aanvullen 

Docent krijgt/heeft helder overzicht van 
geleverde  feedback  

+ + 

Feedback zichtbaar voor feedbackgever en  
-ontvanger 

+ + 

Feedback is kwantitatief (studenten geven 
elkaar een cijfer) en kwalitatief (studenten 
geven elkaar inhoudelijke feedback) 

+ +  

Gegeven feedback kan worden 
gewaardeerd door ontvanger 

+ + 

Inzet van feedback is ‘verbetering van 
schrijfproduct’ 

+/- + 

Mogelijkheid tot interactieve peerfeedback - + 
Mogelijkheid tot peer feedback in groepen - + 
Tabel 2 Peerfeedback in Bb AS en Annotatiesysteem: + en – betekent dat een kenmerk 
wel/niet aanwezig is, +/- betekent dat een kenmerk wel aanwezig is, maar ingewikkeld te 
realiseren. 
 
Schermafdruk Peerfeedback in Bb (1 van 2) 
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Schermafdruk Peerfeedback in Bb (2 van 2) 

 
 
Schermafdruk Peerfeedback in het Annotatiesysteem 

 
 
Schermafdrukken 2: inrichten van peerfeedback Bb AS en het Annotatiesysteem  

3.3 Gebruikservaringen met digitale peerfeedback  
Feedback via Bb AS 
Functioneel beheer Bb stelt dat ervaren Bb-gebruikers goed overweg kunnen met 
de feedbackmogelijkheden die Bb AS biedt. Het instellen van feedback door een 
docent verloopt ongeveer via dezelfde stappen als het formuleren van 
opdrachten, inzetten van een wiki, enz. De feedbackoptie heeft een koppeling 
met het gradecenter: de docentbeoordeling van de gegeven feedback wordt in 
het gradecenter geplaatst.  
Docenten geven aan dat het organiseren van peerfeedback in Bb AS hen veel 
werk scheelt voor wat betreft de opzet en uitvoering, onder andere omdat ze van 
te voren kunnen instellen binnen welke tijdsperiode de feedback moet worden 
gegeven.  
Functioneel beheer Bb noemt als nadelen van de feedbackfunctie dat deze alleen 
gebruikt kan worden voor individuele studenten, terwijl de meeste opdrachten in 
groepsverband worden gemaakt. Verder is de functie vooral bedoeld om het 
schrijfproduct te beoordelen in plaats van te verbeteren. Nieuwe gebruikers van 
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Bb AS moeten erg wennen aan de manier waarop de feedback-mogelijkheid is 
uitgewerkt en de manier van denken erachter. Docenten psychologie geven aan 
dat studenten tegen technische problemen aanlopen bij het uploaden van 
documenten ten behoeve van peerfeedback. Dit is vooral het geval bij internet 
Explorer; bij Firefox komen deze problemen niet voor. 
 
Feedback via Annotatiesysteem 
Uit de pilots die zijn uitgevoerd in het kader van het PROOF-project en het eLene-
project blijkt dat gebruikers van het Annotatiesysteem over het algemeen erg 
tevreden zijn met het gemak waarmee het systeem kan worden ingezet: zowel 
studenten als docenten hebben toegang en kunnen -zonder ingewikkelde 
aanmeldprocedures en betalingen- ter plekke bepalen of en hoe ze het systeem 
willen gebruiken. De duidelijke relatie tussen een feedback-opmerking en de tekst 
wordt erg gewaardeerd.  
Als nadeel van het Annotatiesysteem wordt genoemd dat de schrijfproducten als 
PDF-bestand in het systeem moeten worden geupload en dat het systeem (nog) 
niet is gekoppeld aan een ELO.  

3.4 Didactische mogelijkheden en beperkingen  
Algemeen 
In het kader van het PROOF-project zijn verschillende materialen ontwikkeld die 
kunnen worden gebruikt bij het inzetten van peerfeedback. Daarbij wordt 
uitgegaan van onderstaande procesgang, waarbij de gemarkeerde tekst de 
stappen aangeeft die weliswaar gewenst, maar niet noodzakelijk zijn. 

Het inzetten van peerfeedback kent een aantal voordelen. Van den Berg & van 
der Hulst (2009) geven aan dat docenten als belangrijkste voordelen van 
peerfeedback noemen: 
1. De eindproducten die docenten voor zich krijgen, hebben al een revisieslag 

achter de rug. 
2. Studenten hanteren de criteria waaraan hun te leveren prestatie 

(samenwerking, vaardigheden) moet voldoen, bewuster.  
3. Het gebruik van online feedback maakt het veel eenvoudiger zicht te houden 

op de kwaliteit van de peerfeedback die studenten elkaar geven, waardoor het 
gemakkelijker wordt om studenten in bijeenkomsten gerichter te 
ondersteunen.  

Feedback vervult niet alleen een functie bij de formatieve beoordeling van de 
ontvangende student, maar kan ook een functie vervullen in de summatieve 
beoordeling van de student door de docent: de docent kan de feedback die wordt 
gegeven meenemen in de beoordeling van de feedbackgever.  
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In het kader van het PROOF-project zijn onderwijskundige criteria opgesteld 
waaraan tools voor het geven van peerfeedback op schrijfproducten moeten 
voldoen. Daarin wordt onder andere aangegeven: mogelijkheid van een 
herhaalde reviewcyclus, just in time / specifiek, concreet, interactief, 
criteriumgericht en efficiënte monitoring door de docent. Al deze 
aandachtspunten hebben consequenties voor de manier waarop de peerfeedback 
wordt vormgegeven. Deze worden beschreven in Invoering Online 
Peerbeoordeling, leidraad voor docenten (www.proof-project.nl).  
 
Digitale peerfeedback in de UU 
De afgelopen jaren is er bij diverse opleidingen ervaring opgedaan met het 
inzetten van peerfeedback ten behoeve van schrijfproducten.  
Met de feedback functie in Bb AS zijn beperkte ervaringen opgedaan bij de 
faculteiten Sociale Wetenschappen en Bètawetenschappen. Bij Psychologie gaven 
studenten elkaar anoniem feedback op samenvattingen. De samenvattingen 
werden op basis van de feedback herschreven. Bij Natuur- en Sterrenkunde 
gaven de studenten elkaar een beoordeling op papers en op uitwerkingen van  
sommen.  
Met het Annotatiesysteem is onder andere ervaring opgedaan bij Algemene 
Sociale Wetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde, Spaans, BioMedische 
Wetenschappen, Cognitieve Kunstmatige Intelligentie en de lerarenopleiding van 
het IVLOS. Uit onderzoek van Van der Pol e.a. (2008) blijkt dat het uitmaakt 
welke tool wordt ingezet: zo is feedback die wordt vormgegeven via de 
discussiefunctie van de leeromgeving Bb 7 oppervlakkiger en vooral 
beoordelingsgericht (‘goed zo’, ‘ik snap er niets van’), terwijl de feedback die 
wordt vormgegeven via het Annotatiesysteem rijker en constructiever is (‘volgens 
de theorie van X, moet je er Y ook bij betrekken’, ‘jouw standpunt is te weinig 
onderbouwd, volgens mij moet je A en B er ook bij betrekken’). 
 
Digitale peerfeedback bij andere instellingen voor hoger onderwijs 
In het PROOF-project is samengewerkt met de Vrije Universiteit (VU) en de 
Technische Universiteit Delft (TUD). Bij deze instellingen is ervaring opgedaan 
met andere tools: Turnitin, Espace en PeEv (peer- en zelfevaluatie systeem). Op 
www.proof-project.nl staat meer informatie over deze tools. 
Over het algemeen onderschrijven betrokken docenten het belang van het geven 
van peerfeedback: het is een voorbereiding op een van de activiteiten die je als 
‘professional/academicus’ onderneemt, namelijk het geven van peerreviews. Door 
hiermee bezig te zijn, worden diverse academische vaardigheden ontwikkeld 
zoals het definiëren en toepassen van beoordelingscriteria, het analyseren van 
teksten en construeren van feedback (van der Hulst, 2008). Van der Hulst 
benadrukt in dit kader het belang van duidelijke beoordelingscriteria, het 
betrekken van studenten bij het formuleren van deze criteria en de opstelling van 
de docent op momenten dat studenten elkaar feedback geven. Deze opstelling 
moet terughoudend zijn. 
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3.5 Praktijkvoorbeeld peerfeedback 
Bachelor psychologie 
Peerfeedback in Bb AS bij de afdeling Psychologie 
In het 2e jaars vak “grondslagen van de klinische en gezondheidspsychologie” is dit jaar voor het 
eerst gebruik gemaakt van de peerfeedback functie in Bb AS. Ruim 200 studenten hebben individueel 
een samenvatting van een artikel gemaakt en in Bb AS geupload (opdracht 1). Iedere student gaf 
feedback aan drie medestudenten (opdracht 2) met behulp van een feedbackformulier. De ontvangen 
feedback hebben de studenten gewaardeerd met een cijfer (opdracht 3). Aangezien de feedback 
anoniem is gegeven heeft de docent handmatig uitgezocht wie welke feedback aan wie heeft gegeven. 
Alle studenten kregen de waardering voor hun feedback teruggekoppeld. 
 
Aanleiding voor het gebruik van peerfeedback in Bb AS 
Docent Jan Houtveen geeft aan dat het met het verstrijken van de jaren lijkt of de kwaliteit van 
schrijven van de studenten achteruit gaat. Het geven van feedback op geschreven stukken vraagt veel 
tijd. Docenten hebben niet genoeg tijd om hier voldoende aandacht aan te besteden. Daarbij geeft de 
docent vaak pas feedback op het eindresultaat. Feedback in een eerder stadium is wenselijk.  
 
Doelen waarvoor peerfeedback is ingezet 
- Meer aandacht voor schrijven. 
- Tijdsbesparing docenten. 
- Studenten leren van elkaar. 
- Kwaliteitsverbetering van het schrijven. 
 
Resultaten in de praktijk 
Bij ongeveer een kwart van de studenten is het niet gelukt om via Bb AS peerfeedback te geven. 
Probleem zat in het uploaden van de samenvatting. Er is geen sprake van tijdsbesparing van de 
docenten. De docenten hebben veel tijd gestoken in het oplossen van technische problemen met 
betrekking tot het uploaden. Het uitzoeken van de problemen resulteerde in een aantal tips voor de 
studenten waardoor toch het merendeel de opdracht naar behoren heeft uitgevoerd. Een aantal 
studenten heeft heel erg zijn best gedaan om goede feedback te geven. Maar niet alle studenten zien 
het nut van het geven van feedback. Zolang het geven van feedback niet wordt beoordeeld doen 
eigenlijk alle studenten het liever niet. Het terugkoppelen van de waardering van de feedback door de 
ontvanger kost te veel tijd. Dit kan eenvoudiger als de studenten niet anoniem feedback geven. Jan 
Houtveen vindt anonimiteit echter heel belangrijk bij peerfeedback. Volgens hem vinden studenten het 
soms lastig om feedback op waarde te schatten. Als in de feedback staat dat een product onder de 
maat is omdat er nog van alles ontbreekt, wordt deze feedback vaak niet hoog gewaardeerd. De 
ontvanger voelt zich misschien beledigd of is het er niet mee eens, terwijl de feedback wel terecht is. 
 
Evaluatie gegevens beschikbaar 
Het is mogelijk om de cijfers van dit jaar te vergelijken met vorig jaar. Vorig jaar is exact dezelfde 
opdracht uitgevoerd maar zonder peerfeedback. Deze vergelijking is echter nog niet gemaakt en het is 
niet duidelijk of dat nog zal gebeuren. 
 
Punten om een volgende keer rekening mee te houden 
Wat betreft de techniek zou Jan Houtveen de studenten vanaf het begin adviseren te werken met 
Firefox in plaats van Windows Explorer. Ten tweede zou hij ze aanraden hun tekst eerst in het 
notepad te zetten en dan up te loaden, zodat er geen storende html codes in het bestand staan. Als 
het niet lukt moeten studenten het eerst vanaf een andere computer nog een keer proberen, dat kan 
verschil maken. De studenten moeten daarna even controleren of hun bestand er werkelijk op staat. 
 
Adviezen voor docenten die zoiets willen gaan doen 
Jan Houtveen geeft als advies om vooraf de studenten goed uit te leggen hoe alles werkt en 
technische adviezen te geven. Hij adviseert ook om vooraf te beslissen wat belangrijker is: anonimiteit 
bij peerfeedback of het terugkoppelen van de kwaliteit/ waardering van de feedback door de 
ontvanger. Het is te veel werk om de feedback terug te koppelen als de feedback anoniem wordt 
gegeven.  

3.6 Kosten  
De feedback functie in Bb AS maakt volledig deel uit van Bb AS, dat wil zeggen 
dat er geen extra licentiekosten voor te hoeven worden betaald.  
Voor het Annotatiesysteem hoeft geen licentie te worden aangeschaft, voorlopig 
blijft de tool op basis van gebruikservaringen ‘in ontwikkeling’. Nadeel van het 
Annotatiesysteem is dat het een zelfontwikkelde tool is -gefinancierd door het 
IVLOS- en dat er geen garanties gegeven kunnen worden voor de continuïteit. De 
ontwikkelaar gaat naast de openbaar beschikbare huidige versie, een meer 
uitgebreide versie aanbieden tegen zeer bescheiden licentiekosten, om zo de 
doorontwikkeling te bekostigen. De integratie met Bb AS zal in 2010 worden 
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gerealiseerd. Voor deze versie zullen licentiekosten worden doorberekend. In het 
najaar van 2010 zal hierover meer duidelijk zijn. 

3.7 Conclusie  
De eerste ervaringen met feedback via Bb AS zijn gemengd positief, voordelen 
zoals ‘tijdsbesparing voor de docent bij het organiseren van feedback’ en 
‘overzichtelijk in het gebruik’ wegen nog niet op tegen nadelen zoals ‘de student 
kan in internet Explorer zijn document niet uploaden’ en ‘de feedback kan alleen 
op individueel niveau worden gegeven’.  
De ervaringen met het Annotatiesysteem zijn eveneens positief, maar van een 
geheel andere orde. In het Annotatiesysteem heeft de student inbreng in het 
feedbackproces (aanvullen criteria / categorieën, waarderen van feedback op 
verschillende manieren, bijstellen van product) en is interactie mogelijk tussen 
feedbackgever en ontvanger. Nadeel van het Annotatiesysteem is dat het wordt 
(door) ontwikkeld door een klein softwarebedrijf, dit maakt het product 
kwetsbaar. 
  
Advies digitale peerfeedback 
1. De technische problemen met peerfeedback in Bb AS worden door functioneel 

beheer Bb en Blackboard Managed Hosting Amsterdam nader onderzocht.  
2. Zodra de technische problemen zijn verholpen worden de mogelijkheden van 

peerfeedback in Bb AS onder de aandacht gebracht bij ICTO-coördinatoren en 
docenten, onder andere via nieuwsbrieven van I&I en het IVLOS en via 
trainingen en workshops.  

3. Aangezien het Annotatiesysteem didactisch meer voordelen biedt dan de 
feedbackfunctie in Bb AS is het belangrijk snel zicht te krijgen op de 
(door)ontwikkeling van het systeem. Het systeem vormt een mooie aanvulling 
op de feedbackfunctie in Bb AS voor docenten die inhoudelijk meer willen 
halen uit peerfeedback.  

4. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS volgt met de 
ICT&O-coördinator wat er in een faculteit gebeurt met digitale peerfeedback 
om op basis hiervan te komen tot (ontsluiting van) ‘praktijkvoorbeelden’ en 
aanscherping van het professionaliseringstraject. 

 

 

      Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de Universiteit Utrecht   27 



      Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de Universiteit Utrecht   28 



4 Wiki in Blackboard 8 en Sharepoint  

4. 1 Introductie 
Een wiki10 is een website waarop gebruikers samen aan informatie kunnen 
werken (zie, http://www.21edingen.nl/?p=48. In de wiki-handleiding die is 
ontwikkeld door STUDION-support (2008), wordt een wiki als volgt omschreven: 
‘Een wiki is een pagina of een verzameling van pagina’s die door meerdere 
personen kan worden bijgehouden. Een beroemd voorbeeld van een openbare 
wiki is Wikipedia, maar er bestaan ook wiki’s die zijn afgeschermd.’  
Via Bb kan worden gewerkt aan wiki’s. Deze ‘koppeling’ biedt diverse 
mogelijkheden: studenten kunnen zelf informatie bijdragen in een cursus en ze 
kunnen samen aan een document of website schrijven. Docenten kunnen via de 
wiki de voortgang van het schrijfproces in de gaten houden, commentaar geven 
en kijken wie welke bijdrage heeft geleverd. Studenten kunnen tegelijk werken in 
hetzelfde document en oude versies gaan niet verloren. 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven hoe de wiki-functie er in Bb AS en in 
Sharepoint (SP) uitziet en wat de verschillen zijn. De wiki-functie in Bb AS wordt 
gerealiseerd via de add on ‘TeamsLX’ van Learning Objects. Bb NG beschikt wel 
over de wiki-functie.  
Zowel in de UU als elders is ervaring met deze twee wiki’s. De belangrijkste 
bevindingen zijn in dit hoofdstuk weergegeven. In het kader van dit project is 
Maaike Kempes (Psychologie) geïnterviewd over wiki’s in Bb. De manier waarop 
zij wiki’s inzet, is beschreven in het praktijkvoorbeeld. Tot slot worden de 
licentiekosten vergeleken en volgen er enkele conclusies met betrekking tot de 
didactische mogelijkheden en beperkingen van de wiki-functie in Bb AS.  

4.2 Vergelijking: wiki in Bb AS en SP 
Op diverse hogescholen en universiteiten wordt met wiki’s gewerkt: vaak wordt 
gekozen voor een gratis tool, maar instellingen die werken met Bb AS of SP 
geven de voorkeur aan een wiki die een link heeft met de gebruikte Elektronische 
Leer Omgeving (ELO). Wiki’s beschikken meestal over vergelijkbare basisfuncties, 
Ook de wiki’s in Bb AS en SP11 zijn wat betreft functies vergelijkbaar. In tabel 3 
worden de twee opties vergeleken op basis van de belangrijkste kenmerken. De 
tabel is ingevuld op basis van ervaringen van een tweetal docenten, evaluaties 
van Master-studenten, functioneel beheer Bb en input van Blackboard Managed 
Hosting Amsterdam. 
 
Wiki-functie Wiki Bb 

AS 
Wiki SP 

Aanmaken wiki + + 
Bewerken wiki +/- +/- 
Pagina’s toevoegen + + 
Pagina’s aanpassen + + 
Linken tussen pagina’s + + 
Linken tussen pagina’s en bestanden  + +/- 
Afbeeldingen toevoegen + +/-  
Bestanden toevoegen + +/- 
Geschiedenis bewerkingen van pagina bekijken + + 
Commentaar plaatsen bij een pagina + + 
Exporteren van de wiki + + 
Gebruikers toevoegen + +/- 
Tabel 3 Wiki’s via Bb AS en SP: + en – betekent dat een kenmerk wel/niet aanwezig is, 
+/- betekent dat een kenmerk wel aanwezig is, maar ingewikkeld te realiseren. 
 

                                          
10 De term ‘wiki’ is afgeleid van wiki wiki, Hawaïaans voor ‘snel, vlug, beweeglijk’. 
11 Er is gekozen voor een vergelijking met de SP-wiki omdat de UU een SP-licentie heeft. 
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Schermafdrukken 3: inrichten van een wiki in Bb AS en Sharepoint  

4.3 Gebruikservaringen met de wiki 
Wiki in Bb AS 
De Bb-wiki wordt gebruikt bij de faculteit Sociale Wetenschappen 
(Ontwikkelingspsychologie) en de faculteit Bètawetenschappen.  
Docenten die werken met de Bb-wiki (studiejaren 2008-09 en 2009-2010) geven 
aan dat de tool erg eenvoudig is in het gebruik: ‘er is geen oefening voor nodig’. 
De ‘activering’ van de Bb-wiki gebeurt op een manier die voor Bb-gebruikers 
herkenbaar is: de wiki wordt ingezet als ‘opdracht’. Deze bekende Bb-aanpak, 
verlaagt de drempel aanzienlijk. Functies als ‘assess wiki’ waarin duidelijk wordt 
wie wat heeft bijgedragen, de navigatie via links aan de linkerkant van het 
scherm en kunnen aangeven op welke dagen en tijden bepaalde instellingen 
ingaan, vinden docenten erg handig. Als nadelen van het werken met de wiki 
worden genoemd dat de lay-out mogelijkheden in de wiki beperkt zijn, dat 
verwijderde pagina’s wel blijven staan in de navigatie en dat er geen knop is om 
alles in één keer uit te printen. 
Onderzoek bij Ontwikkelingspsychologie in 2008/09 en 2009/10 naar de 
ervaringen van de studenten met de wiki, maakt duidelijk dat 61% van de 
studenten het werken met de wiki eenvoudig vindt, 39% vindt het moeilijk. 
 
Wiki in SP 
De SP-wiki wordt niet in het onderwijs van de UU gebruikt, wel is ervaring 
opgedaan met de wiki in een EMP-project bij de opleiding Psychologie. Bij de Vrije 
Universiteit (VU) is de wiki in het onderwijs ingezet. Beide ervaringen zijn in dit 
hoofdstuk gebruikt.  
Voordeel van de wiki in SP is dat deze volledig geïntegreerd is in SP en dat er 
gelinkt kan worden naar allerlei andere informatie in de teamruimte. Voor niet-
SP-gebruikers is het gebruik van de wiki erg ingewikkeld: de interface van SP is 
niet intuïtief. Een VU-docent geeft aan dat SP veel mogelijkheden kent, maar dat 
het lastig is om een overzicht te krijgen van wat er kan en hoe je dat realiseert. 
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Daarnaast zijn de menu’s in de wiki onoverzichtelijk en is het vaak lang zoeken 
om de pagina te vinden waarop je iets wilt wijzigen. Studenten lopen tegen 
problemen aan bij het bewaren van pagina’s en vinden het net als docenten lastig 
om plaatjes toe te voegen via de ‘library’.  
Overigens is de wiki in SP ‘een eerste versie’. De SURF Special Interest Group 
Sharepoint verwacht dat een volgende versie gebruiksvriendelijker zal zijn. 
 
Beide wiki’s hebben weinig lay-out mogelijkheden en zijn niet in één keer te 
printen. Ook het tegelijkertijd aan eenzelfde pagina werken is niet mogelijk.  
Zie voor een beschrijving van de mogelijkheden van de Bb-wiki en de voor- en 
nadelen het praktijkvoorbeeld in 4.5. 

4.4 Didactische mogelijkheden en beperkingen 
Algemeen 
In het onderwijs worden wiki’s vooral gebruikt om studenten met elkaar te laten 
werken aan online teksten. Zo’n tekst bestaat meestal uit een index, tekst, 
plaatjes en andere multimedia-bestanden. Van daaruit kunnen verwijzingen 
binnen of buiten de wiki, worden gemaakt.  
In de voorbeelden in deze paragraaf wordt duidelijk dat wiki’s worden ingezet bij: 

1. het werken aan opdrachten door studenten; 
2. de begeleiding van studenten; 
3. de voorbereiding van werkgroepen en colleges; 
4. de voorbereiding van een artikel, presentatie. 

 
Wiki’s in de UU 
Wiki’s worden in toenemende mate in het onderwijs van de UU gebruikt. In de 
masterfase van Ontwikkelingspsychologie wordt de wiki ingezet voor het werken 
aan een opdracht en voor de voorbereiding van werkgroepen en colleges. 
Studenten krijgen de opdracht om een voorlichtingswiki te ontwikkelen voor 
ouders van kinderen met problematieken als autisme, eetproblemen, depressie, 
angst en fobie. Studenten werken in teams aan zo’n opdracht, de teams geven 
elkaar feedback op conceptversies. Doordat de ‘history’ van het bewerken van 
een wiki wordt bijgehouden, kan worden bekeken wie verantwoordelijk is voor 
welke bijdrage en aanpassing. De docent gebruikt de informatie in de wiki als 
basis voor de werkgroepbijeenkomsten en colleges: wat behoeft uitleg, wat levert 
veel discussie op. Uit de evaluaties blijkt dat studenten de wiki een zinvolle 
manier van werken vinden. De docent bij Ontwikkelingspsychologie noemt als 
voordeel van het werken met wiki’s: ‘studenten werken door de inzet van de 
wiki’s beter samen in teamverband, ze overleggen met elkaar, hebben meer 
vrijheid in de keuze van wanneer ze waar werken, er zijn geen problemen met 
beschikbaarheid van de computer, de overijverige student leert dat hij ook 
anderen aan het woord moet laten en de student die niets doet kan er op worden 
aangesproken’. De docent geeft de studenten feedback via de çomment-optie in 
de wiki en studenten geven elkaar feedback via de discussie-optie in Bb. Het 
geven van feedback op een wiki-tekst volgt dezelfde basisprincipes als het geven 
van feedback op een paper. Maar omdat de wiki een website oplevert en geen 
paper of doorlopende tekst, kunnen de peerfeedback optie in Bb en het 
Anntoatiesysteem geen rol spelen bij een wiki.  
Het plan is om wiki’s ook in te gaan zetten bij onbegeleide werkgroepen. 
Voorwaarde is dat wiki’s een duidelijk leerdoel dienen en becijferd kunnen 
worden. 
In het eerstejaars programma van natuur-, sterren- en wiskunde is in 2008/09 
geëxperimenteerd met wiki’s: in plaats van een paper ontwikkelden de studenten 
een wiki over een zelf gekozen onderwerp. Omdat het nakijken van de wiki’s veel 
tijd kostte (onder andere vanwege de links en het bekijken van de ‘geschiedenis’ 
en het ‘commentaar’) is de docent in het collegejaar 2009/10 terug gegaan naar 
de paper-variant in combinatie met peerfeedback. De docent bekijkt alle papers 
globaal en zoomt alleen in op papers wanneer de peerfeedback daar aanleiding 
toe geeft. 
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Wiki’s bij andere instellingen voor hoger onderwijs 
Ook bij andere instellingen wordt steeds vaker gewerkt met wiki’s in het 
onderwijs. Onderstaande voorbeelden uit Nederlandse instellingen zijn 
geselecteerd op basis van deskresearch. 
De VU werkt met de wiki in SP en met tool docuwiki. Studenten van de opleiding 
Engels werkten in groepjes aan een tekst, eerst werd een thema verkend, daarna 
schreven ze erover in hun wiki. In daarop volgende discussies werden ze door 
medestudenten op hun nieuw ontwikkelde specialisme aangesproken. Docenten 
gebruikten de informatie uit de wiki’s in hun colleges (zie 
http://www.surfspace.nl/nl/Redactieomgeving/Publicaties/Documents/Minitender
%20Early%20Modern%20Wiki%20Vrije%20Universiteit.pdf). 
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) deed ervaring op met wiki’s (TeamsLX) in 
het coschap Sociale Geneeskunde. De wiki werd ingezet om de onderlinge 
samenwerking aan een publicatie te bevorderen en problemen met verschillende 
versies te voorkomen. De ervaringen met de wiki werden vergeleken met de 
ervaringen in de cursusomgeving van Bb AS. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 
dat studenten het samenwerken aan de publicatie via de wiki positiever 
beoordeelden dan via Bb AS / de ELO (zie Turk e.a. 2009). 
 
De VU ontwikkelde een didactische handreiking voor docenten waarin aandacht 
wordt besteed aan het ontwerpen van opdrachten waarbij wiki’s worden ingezet, 
het opzetten van en werken in een wiki en het begeleiden en beoordelen van een 
wiki, zie http://www.yolandespoelder.nl/handreiking%20wiki_1.1.pdf. 
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4.5 Praktijkvoorbeeld wiki 
Master Kinder- en jeugdpsychologie 
Wiki (TeamsLX via Bb AS) bij Kinder- en jeugdpychologie 
De wiki is als pilot ingezet in de master kinder- en jeugdpsychologie, bij het vak psychopathologie 2. 
Dit vak loopt parallel aan de stage.  
De studenten werken in groepjes van zes aan een wiki. Ieder wikigroepje verdiept zich in één van de 
volgende problematieken: autisme, eetproblemen, depressie, angst en fobie. De samenwerking leidt 
tot een voorlichtingswiki voor ouders van kinderen met een van die problematieken en richt zich op de 
behandelingen die er zijn. De wiki dient als basis voor de werkgroepbijeenkomsten. De docent geeft 
feedback via de commentaar functie, de studenten overleggen in hun wikigroepje op het discussion 
board van Blackboard.  
 
Aanleiding voor het gebruik van de wiki 
Veel studenten ervaren een kloof tussen de theorie op de universiteit en de praktijkstage. De stage 
vraagt veel tijd van de studenten en daardoor besteden ze minder tijd aan studievakken. Aan een wiki 
kunnen studenten overal op een zelfgekozen tijdstip (tijdens de stage of thuis) werken. Door de wiki’s 
te lezen weet de docent beter waar de studenten mee bezig zijn. De docent kan zich daardoor beter 
voorbereiden op werkgroepen en theorie en praktijk komen dichter bij elkaar. 
 
Doelen waarvoor de wiki is ingezet 
- Stage met theorie verenigen: studenten kunnen in hun stage direct vragen stellen over het 

onderwerp dat in de theorie wordt behandeld. 
- Studenten werken projectmatig samen (maken een planning, beslissen samen wat er in de wiki 

moet komen en hoe ze het werk verdelen).  
- Docent kan de samenwerking in de groepen monitoren en studenten op hun aandeel aanspreken 

(werkpaarden afremmen, meelifters aansporen).  
- Voorbereiding voor de werkgroep van docent kost meer tijd, maar je bent beter voorbereid. 
- Je kunt een wiki steeds aanvullen, kennis opbouwen. 
- Kritische reflectie. 
- Discussie. 
 
Resultaten in de praktijk 
Als docent kun je je beter voorbereiden op werkgroepen, door de wiki’s door te lezen. Je kunt 
aansturen op de individuele student. Er is geen tijdswinst. 
Resultaten voor de studenten: 
- Leren samenwerken in teamverband. 
- De overijverige student leert dat hij ook anderen aan het woord moet laten. 
- Met elkaar overleggen. 
- Koppeling stage en theorie maken. 
- Meer vrijheid door werken op zelfgekozen plaats en tijdstip. 
- Geen probleem met beschikbaarheid computer (tekort op universiteit). 
 
Evaluatie gegevens beschikbaar 
Van de studenten vond 61% het werken met de wiki gemakkelijk en 39% moeilijk. Een meerderheid 
van de studenten (62%) heeft voorkeur voor een wiki boven een onbegeleide werkgroep. 
 
Punten om een volgende keer rekening mee te houden 
Wiki’s moeten becijferd worden of een duidelijk leerdoel hebben, anders vinden studenten het te veel 
werk. Studenten hebben de neiging het werk te verdelen in plaats van echt samen te werken. 
Studenten vinden het jammer als een wiki na afloop van een cursus niet meer wordt gebruikt.  
 
Adviezen voor docenten die zoiets willen gaan doen 
De inzet van een wiki moet de doelen van het onderwijs ondersteunen. Er is niets speciaals nodig, 
behalve ondersteuning bij didactische inzet om eens goed te bespreken hoe je in de opdracht optimaal 
gebruik kan maken van de wiki. Daarna is deze ondersteuning niet meer nodig. 
Het is aan te raden een goed voorbeeld te maken. Vooral het vooraf bedenken van een goede 
structuur voor de wiki is belangrijk. Studenten vinden het prettig om een voorbeeld te hebben. Ook is 
het aan te raden om de studenten een handleiding voor de wiki’s aan te reiken. 

4.6 Kosten 
De wiki (TeamsLX) in Bb AS kost UU-breed (30.000 – 35.000 gebruikers)  
$ 9.600,- per jaar (+/- € 6.723,-). 
Bb NG beschikt wél over een wiki-functie. Deze zal volledig geïntegreerd zijn in 
Bb, nadeel van deze wiki is dat hij niet kan worden geexporteerd. 
De wiki in Sp wordt standaard geleverd bij Sp. Aangezien de UU een Sp-licentie 
heeft, is het gebruik van de wiki ‘gratis’.  
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4.7 Conclusie 
De wiki (TeamsLX) in Bb AS is eenvoudig in gebruik en biedt voldoende 
mogelijkheden voor studenten om er hun nieuw ontwikkelde kennis in onder te 
brengen. De meerwaarde van de wiki voor de docent is dat de wiki de 
mogelijkheid biedt om het leer- en groepsproces van studenten te volgen en 
gerichter feedback te geven op zowel inhoud als samenwerking.  
Belangrijke aandachtspunten bij de inzet van een wiki zijn: stel met de studenten 
samenwerkingsregels op, zorg dat helder is waarop en wanneer studenten 
worden beoordeeld, daag studenten uit medestudenten te helpen bij 
oplossingsvraagstukken (de wiki maakt het schrijfproces inzichtelijk), bespreek 
aangebrachte wijzigingen in werkgroepbijeenkomsten, laat studententeams 
elkaar feedback geven en betrek dit bij de beoordeling. In hoofdstuk 8, Opzet 
voor een Professionaliseringstraject, wordt aandacht besteed aan de verschillende 
manieren waarop docenten ondersteund kunnen worden bij de inzet van wiki’s. 
De vergelijking Bb-wiki met SP-wiki valt wat betreft gebruiksgemak uit in het 
voordeel van de Bb-wiki. Wat betreft de kosten scoort de SP-wiki aanzienlijk 
beter, het grote voordeel van de Bb-wiki is echter dat deze geïntegreerd is in de 
Bb-omgeving en als opdracht kan worden gelanceerd. Bb NG zal over een 
‘geïntegreerde’ wiki beschikken.  
 
Advies wiki 
1. Wanneer blijkt dat de wiki in Bb NG voldoet aan de eisen van docenten, kan 

de UU-brede licentie voor de wiki TeamsLX in overleg met gebruikers worden 
afgebouwd. 

2. De mogelijkheden van de wiki in Bb AS onder de aandacht brengen bij ICTO-
coördinatoren en docenten, onder andere via Nieuwsbrieven van I&I en het 
IVLOS en via trainingen en workshops .  

3. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS volgt met de 
ICT&O-coördinator wat er in een faculteit gebeurt met digitale peerfeedback in 
Bb om op basis hiervan te komen tot (ontsluiting van) ‘praktijkvoorbeelden’ 
en aanscherping van het professionaliseringstraject. 
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5 Portfolio in Blackboard 8 en UU-portfolio 

5.1 Introductie  
Bij de implementatie van de Bachelor–Master structuur in september 2002 heeft 
de UU gekozen voor de invoering van het digitale portfolio. De doelen waarvoor 
het portfolio werd ingezet waren divers. Rubens en Oost (2005) omschrijven ze 
als volgt: ‘De Universiteit Utrecht stelt eisen aan de samenhang en het niveau 
van het onderwijsprogramma, maar binnen die grenzen biedt zij haar studenten 
veel ruimte en mogelijkheden om, over de grenzen van de eigen discipline heen, 
zelf dat onderwijsprogramma samen te stellen. Om de academische vorming van 
studenten in een systeem van flexibel, vraaggestuurd onderwijs te kunnen volgen 
en waarborgen, is gekozen voor invoering van een portfolio. Bovendien kan een 
portfolio, naast de registratie en monitoring van de academische ontwikkeling van 
studenten, ook gebruikt worden als instrument om academische vorming zelf te 
stimuleren (door middel van reflectie en feedback).’ 
In 2001 en 2002 is in opdracht van de UU een digitaal portfolio ontwikkeld door 
Cap Gemini. Aanvankelijk werd het gebruik van dit UU-portfolio in het kader van 
de overgang van de Bachelor naar de Master ‘verplicht’ gesteld. Aangezien er veel 
problemen waren met de technische en onderwijskundige implementatie is deze 
verplichting inmiddels vervallen. Op dit moment wordt de beslissing over wel/niet 
gebruik van het portfolio overgelaten aan de opleidingen.  
Bb AS biedt twee eenvoudige portfolio’s: het basic en het personal portfolio. 
Voorwaarde voor het gebruik van de portfolio’s is een licentie van het Content 
System van Bb: met dit systeem kunnen bestanden in verschillende omgevingen 
(cursussen, portfolio’s) hergebruikt worden. Deze licentie is medio 2009 
aangeschaft. 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven hoe het portfolio er in Bb AS en in het 
UU-portfolio uitziet en wat de verschillen zijn. Zowel in de UU als elders is 
ervaring opgedaan met portfolio’s, de belangrijkste bevindingen met de Bb-
portfolio’s en het UU-portfolio worden in dit hoofdstuk weergegeven. Tot slot 
worden de kosten vergeleken en worden er conclusies getrokken met betrekking 
tot de didactische mogelijkheden en beperkingen van het Bb-portfolio.  

5.2 Vergelijking: portfolio’s in Bb AS en UU-portfolio  
Het UU-portfolio wordt onder andere gebruikt bij de opleidingen Biomedische 
Wetenschappen, Geneeskunde, Farmacie12 en bij de IVLOS-lerarenopleiding.  
Liberal Arts & Sciences (LAS) gebruikt voor oudere jaars een ‘eigen portfolio’ dat 
draait op een server bij Wijsbegeerte. Dit portfolio draait alleen probleemloos op 
een MAC. LAS gebruikt daarom, in afwachting van het Bb-portfolio- in 2009/10 
voor eerste jaars een portfolio archief dat is aangemaakt in de Bb-community.  
Sinds november 2009 zijn de Bb-portfolio’s beschikbaar, ze draaien binnen het 
Content System van Bb.   
Het Bb-portfolio kent twee varianten: het basic en het personal portfolio. Het 
personal portfolio is flexibeler dan het basic portfolio. In het basic portfolio wordt 
gewerkt met sjablonen, dat wil zeggen pagina’s met  voorgestructureerde 
informatie of tabellen (bijvoorbeeld een sjabloon Reflectie, CV, Studieplan). Deze 
pagina’s staan in een menu. Menu en sjablonen kunnen worden ingericht op basis 
van opleidingswensen en –indien gewenst- worden aangevuld door studenten. In 
het personal portfolio kunnen sjablonen en een menustructuur worden klaargezet, 
maar dat is niet nodig. Studenten kunnen hier heel eenvoudig zelf pagina’s 
toevoegen en menu’s inrichten. In het basic portfolio heeft de student zeer 
beperkte vormgevingsmogelijkheden, in het personal portfolio is dat iets 
uitgebreider (zie 5.3). 
In het UU-portfolio wordt eveneens gewerkt met sjablonen. Afhankelijk van de 
opleiding wordt het sjabloon op een bepaalde manier ingevuld (titel, 

                                          
12 Hoe de omvang van het gebruik precies is, zal ten behoeve van een overgangstraject worden uitgezocht. 
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introducerende tekst, tabel). De verzameling sjablonen voor een specifieke 
opleiding, wordt ook wel het portfolio-sjabloon genoemd. Het sjabloon wordt 
gemaakt in de editor (Word, Dreamweaver, exe) waarmee studenten de pagina’s 
aan/invullen. 
Wat betreft functies wijken de Bb-portfolio’s en het UU-portfolio niet veel van 
elkaar af: er worden portfolio-pagina’s gemaakt of gevuld, deze pagina’s maken 
onderdeel uit van een structuur of menu en kunnen opengesteld worden voor 
anderen. Het belangrijkste verschil tussen de Bb-portfolio’s en het UU-portfolio zit 
in de manier waarop de student werkt aan het portfolio: online, dus direct in het 
portfolio (Bb AS) of offline via een editor, waarna de bijgewerkte pagina’s naar de 
portfolioserver worden geupload (FTP) via de verkenner (UU-portfolio). In tabel 4 
worden de drie opties vergeleken op basis van de belangrijkste kenmerken. De 
tabel is ingevuld op basis van ervaringen van een tweetal docenten, vijf 
studenten, functioneel beheer Bb en input van Blackboard Managed Hosting 
Amsterdam. 
 
Portfolio-functie Bb AS- Basic 

portfolio 
Bb AS- 
personal 
portfolio  

UU-
portfolio 

Werken met sjablonen (vastgestelde 
structuur + pagina’s van portfolio) 

+ + + 

Student bepaalt zelf 
(menu)structuur van portfolio 

is mogelijk, 
één niveau 
diep 

is mogelijk, 
meerdere 
niveaus  

is moge-
lijk, op 
basis van 
input 
opleiding 

Student kan de (menu)structuur van 
het portfolio aanvullen 

+/- + + 

Editor in portfolio + + -, externe  
editor 

Toevoegen content  Via Content 
System (CS) 

Via CS en via 
eigen schijf 

Via eigen 
schijf 
(lokaal pf) 

Keuze w.b. vormgeving van portfolio 
(kleur en lettertype) 

-/+ Beperkt: 
keuze knop of 
tekst 

+ +   

Werken in portfolio online/offline Online Online Offline (lo-
kaal)+ FTP 

Leesrechten geven intern (solisID) + + + 
Leesrechten geven voor specifieke 
pagina’s via solisID 

+/- via link 
naar folders in 
CS 

+/- via link 
naar folders 
in CS 

- 

Feedback op portfolio-niveau + + - 
Feedback op map/bestandsniveau -  - - 
Feedback zichtbaar voor anderen  
open of dicht kunnen zetten 

+ + - 

Relaties tussen documenten (link 
naar website of bestand) 

+ + +  

Exporteren portfolio +Zip-bestand  
website 

+Zipbestand 
website 

+ naar cd 
of website 

Externen (geen solisID) leesrechten 
geven voor portfolio  

+ (via mail 
met link) 

+(via mail 
met link) 

- 

Tabel 4 Portfolio-functies in Bb AS en UU-portfolio:+ en – betekent dat een kenmerk 
wel/niet aanwezig is, +/- betekent dat een kenmerk wel aanwezig is, maar ingewikkeld te 
realiseren. 
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Schermafdruk van de opties die ingevuld moeten worden om een basic portfolio 
in Bb 8 aan te maken 

 
 
 
 
Schermafdruk van de opties die ingevuld moeten worden om een personal 
portfolio in Bb 8 aan te maken (let op de extra tabjes) 
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Schermafdruk UU-portfolio 

 
 
Schermafdrukken 4: opbouw portfolio’sin Bb AS en UU-portfolio. 

5.3 Gebruikservaringen met digitale portfolio’s  
Portfolio’s in Blackboard 
De Bb-portfolio’s zijn opgeleverd in november 2009. Daardoor kon er in het kader 
van dit project geen gebruik worden gemaakt van reeds beschikbare ervaringen.  
Aangezien Liberal Arts & Sciences (LAS) dringend op zoek was naar een ander 
digitaal portfolio en BioMedische Wetenschappen (BMW) benieuwd was naar de 
mogelijkheden van de Bb-portfolio’s in vergelijking met het UU-portfolio, zijn er in 
december 2009 bij beide opleidingen ervaringen opgedaan met de Bb-portfolio’s. 
Bij LAS waren drie oudere jaars studenten en één docent betrokken en bij BMW 
twee oudere jaars studenten en één docent. Deze studenten hebben met 
begeleiding van een medewerkster van functioneel beheer Bb een 
voorbeeldportfolio ingericht in Bb. Het uploaden van bestanden vanuit het 
Content System naar zowel het basic als het personal portfolio leverde problemen 
op. In het personal portfolio is het mogelijk om bestanden –behalve via het 
Content System- te uploaden via een ‘eigen’ (netwerk)schijf. Het gevolg was dat 
er in het personal portfolio wel voorbeeldportfolio’s konden worden gemaakt en in 
het basic portfolio niet. 
Ervaringen met het personal portfolio: 
 De studenten bij LAS en BMW vinden het personal portfolio gemakkelijk in 

gebruik. Na een korte introductie (en een beperkte gebruikershandleiding op 
de achtergrond), kunnen de studenten er direct aan het werk. Verder merken 
studenten en docenten op dat het handig is dat het portfolio onderdeel 
uitmaakt van de ELO (‘nabijheid ’ en ‘look and feel’) en dat het eenvoudig en 
prettig is dat ze zelf keuzes kunnen maken in de lay out. Ook de ingebouwde 
feedbackfunctie wordt op prijs gesteld (‘comments’).  

 Als nadelen worden genoemd: lettertypes en letterformaten veranderen 
zonder dat daarvoor actie is ondernomen, beperking in 
vormgevingsmogelijkheden (voor studenten die veel willen vormgeven), 
problemen met het werken aan het portfolio op een Mac. Tot slot wordt als 
nadeel genoemd dat er vanuit het portfolio geen koppeling met het 
gradecenter is. Het portfolio kan wel via ‘comments’ worden beoordeeld.  

 
Ervaringen met de Bb-portfolio’s bij de Universiteit Maastricht (UM), de Vrije 
Universiteit (VU) en de Technische Universiteit Delft (TUD) komen in grote lijnen 
overeen met de ervaring in de UU:   
 Als voordelen worden genoemd: zowel het basic als het personal portfolio 

bevatten voldoende portfoliofuncties en ‘doen wat ze ieder moeten doen’ 
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(geen overtollige toeters en bellen) en het systeem is laagdrempelig voor het 
maken van een simpel portfolio. 

 Als nadelen worden genoemd: feedback (‘comment’) kan alleen geleverd 
worden op portfolioniveau en niet op documentniveau, toegevoegde 
documenten moeten apart worden geprint, het portfolio kan niet worden 
bevroren als het moet worden beoordeeld, met andere woorden de student 
kan te allen tijde teksten  aanpassen (met uitzondering van ‘comments’), het 
openen van bestanden gaat regelmatig mis. Hier is sprake van zogeheten 
gebroken links (bug).  

 Het basic portfolio heeft minder mogelijkheden dan het personal portfolio, 
daardoor is het eenvoudiger in gebruik (toekennen van rechten, back up 
mogelijkheid via Content System). 

De ervaringen bij de UM en de VU zijn gebaseerd op grootschalige inzet van het 
portfolio. Bij de TUD betrof het een pilot met vier studenten. 
 
UU-portfolio 
Het UU-portfolio is in 2002 opgeleverd, de laatste jaren (ongeveer vanaf 2005) 
wordt het alleen nog beheerd en niet meer doorontwikkeld. 
De ervaringen met het UU-portfolio zijn matig tot redelijk positief.  
 Voordelen van het UU-portfolio zijn dat het eenvoudig in gebruik is en dat het 

toekennen van leesrechten erg overzichtelijk is. 
 Nadelen zijn dat de leesrechten alleen kunnen worden gekoppeld aan een 

Solis ID en niet aan een extern persoon. Het verplicht gebruik van een editor 
verhoogt de drempel van het werken met het portfolio, wanneer Word als 
editor wordt gebruikt is het systeem regelmatig instabiel. Het lokaal werken in 
het portfolio en vervolgens de upload van bestanden via FTP (in de verkenner) 
wordt ervaren als omslachtig en onveilig. Het komt voor dat studenten bij het 
openen van hun eigen portfolio dat van een andere student te zien krijgen. 
Tot slot is het niet mogelijk feedback op het portfolio te geven. 

Het feit dat het portfolio niet meer wordt doorontwikkeld, levert de laatste tijd 
problemen op. De UU-portfolioserver weigert de docx-bestanden van gebruikers 
van MS Office 2007.  
 
Bij Diergeneeskunde (DGK) is men op dit moment bezig met een traject waarin 
een keuze wordt gemaakt voor een portfolio in de Masterfase. Noch het 
Blackboard portfolio, noch het UU-portfolio voldoet aan de DGK-eisen (zoals  
werken met voorgestructureerde invulformulieren die worden ingevuld door 
beoordelaars; valideren –bevriezen- van ingevulde formulieren; grafische 
weergave van competentieontwikkeling). 

5.4 Didactische mogelijkheden en beperkingen  
Algemeen 
In een inventarisatie over portfoliogebruik in het Nederlandse hoger onderwijs 
van Rubens & Kemps (2006) wordt geconstateerd, dat het portfolio vaak wordt 
gezien als een instrument dat inzicht geeft in de ontwikkeling van een student die 
veel keuzevrijheid heeft bij het bepalen van leerdoelen en leeractiviteiten. Deze 
keuzevrijheid is heel duidelijk aanwezig bij ‘brede bachelors’ als LAS. Bij andere 
opleidingen hebben de motieven om het portfolio in te zetten niet zozeer te 
maken met het ondersteunen van het keuzeproces, maar met de begeleiding van 
de ontwikkeling van studenten, met reflectie op ontwikkeling van competenties 
en het verzamelen van materialen.  
 
Digitaal portfolio in de UU 
In 2002 werd het portfolio in de UU ingezet om studenten te helpen bij het zicht 
krijgen in de ontwikkeling van hun academische competenties. Rubens & Oost 
deden in 2005 onderzoek naar het gebruik van portfolio in de UU. Uit de 
resultaten kwam naar voren dat de status en plaats van het portfolio in relatie tot 
vaardigheidsontwikkeling inhoudelijk nog weinig uit de verf kwam. Dat betekent 
dat het portfolio geen echte functie vervult en eerder als een last dan als een lust 

      Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de Universiteit Utrecht   41 



wordt ervaren. Veel opleidingen in de UU hebben daarom in de afgelopen jaren 
hun accent verlegd: niet het portfolio als instrument krijgt aandacht, maar het 
uitzetten van vaardigheidslijnen in het curriculum (geïntegreerd in de vakken), 
het formuleren van zinvolle reflectieopdrachten en het beoordelen van de 
reflecties en het begeleiden van studenten bij het maken van keuzes. Zodra deze 
zaken op orde zijn, zal er ruimte ontstaan om na te denken over de manier 
waarop het portfolio deze processen kan ondersteunen. 
Het portfolio wordt bij BMW, de lerarenopleiding van het IVLOS en LAS ingezet 
vanuit de volgende motieven:  
 Bij BMW wordt het portfolio ingezet om studenten al in een vroeg stadium stil 

te laten staan bij wat ze al kennen en kunnen.  
 Bij de lerarenopleiding van het IVLOS wordt het portfolio ingezet om het 

studenten mogelijk te maken zich te laten zien (zichtbaar maken wat ze doen) 
en om hun eigen ontwikkeling in kaart te brengen. Voor de docent vervult het 
portfolio een functie bij de voorbereiding van de stagebezoeken.  

 Bij LAS wordt het portfolio ingezet om studenten te helpen bij het maken van 
keuzes, het aanbrengen van samenhang in hun opleiding door middel van 
reflecties en het ‘doelgericht studeren’ (intentionaliteit). Het portfolio vormt 
een voorwaarde om de Bachelor af te kunnen sluiten.  

 Bij alle opleidingen speelt het portfolio een belangrijke rol bij de gesprekken 
met de tutor/begeleider.  

Bij BMW, IVLOS, LAS worden er geen studiepunten gekoppeld aan het portfolio. 
Wel vormt een goedgekeurd portfolio een voorwaarde om de Bachelor (BMW, 
LAS) of Masterfase (IVLOS) af te kunnen sluiten. Vanaf het studiejaar 2010/11 
worden er bij LAS 3.75 credits aan het portfolio gekoppeld. 
In het kader van het UU-brede Webpresence-project wordt een studentenportal 
ontwikkeld. Daarin zit een directe link naar Bb 8. In Bb 8 komt in de zomer van 
2010 een tabblad naar het Bb portfolio. 
 
Digitale portfolio’s bij andere instellingen  
Ook bij andere instellingen worden portfolio’s op verschillende manieren ingezet: 
bij de ene instelling/opleiding houdt de student in het portfolio zijn vakken en 
resultaten bij en werkt hij aan een CV, bij een andere opleiding omvat het 
portfolio reflecties op competenties of rollen en kan er door een 
begeleider/medestudent feedback op de inhoud van het portfolio worden 
toegevoegd, enz. Over het algemeen spelen opleidingen een relatief grote rol bij 
het bepalen van hoe het portfolio wordt ingezet. Op instellingsniveau (vergelijk de 
UU) besluit men over het algemeen op welke wijze het digitaal portfolio technisch 
wordt gebruikt. In de praktijk blijkt het portfolio alleen effectief te zijn, als er aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan. Zoals coaching door een docent, een 
portfoliostructuur die reflectie stimuleert, voldoende nieuwe ervaringen, materiaal 
voor de student om op te reflecteren en een adequate beoordelingsprocedure die 
studenten stimuleert om het portfolio serieus te nemen (zie hiervoor ook Driessen 
en Bodewes, 2006). Uit ervaring bij de UM blijkt dat het portfolio een goed 
instrument is om reflectievaardigheden te stimuleren en te beoordelen. Maar dit 
gaat niet vanzelf: goede begeleiding en voldoende ervaringen als bron voor 
reflectie zijn voorwaardelijk (Driessen, 2009). 
 
Een (kleine) meerderheid van de instellingen voor hoger onderwijs gebruikt het 
portfolio (basic, personal of allebei) van Blackboard (Veugelers, 2009). Daarnaast 
wordt onder andere gebruik gemaakt van het portfolio dat in het kader van de 
Digitale Universiteit is ontwikkeld, het Winvision portfolio (Sharepoint), een zelf 
ontworpen portfolio in BSCW (Basis Support for Cooperative Work). De keuze 
voor een portfoliosysteem is bij veel instellingen nog ‘voorlopig’: definitieve 
beslissingen worden genomen op basis van gebruikerservaringen. De VU 
heroriënteert zich op het portfolio (nu basic Bb-portfolio) en streeft ernaar in 
2011 een ‘nieuwe’ keuze te kunnen maken voor een systeem. In dit traject 
besteedt de VU veel besteed aan de onderwijskundige inbedding, aangezien de 
grootste belemmering in het werken met het portfolio te maken heeft met de 
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inbedding en niet met de tool. Bij de UM wordt het basic portfolio onder andere 
ingezet in het eerste jaar van Geneeskunde. Op instellingsniveau is geen keuze 
gemaakt voor basic of personal portfolio, opleidingen bepalen dat zelf. Voor de 
begeleider van het portfolio maakt het niet veel uit of het een basic of personal 
portfolio betreft. 
Het merendeel van de opleidingen in de TUD werkt met het basic Bb-portfolio. Dit 
voldoet als ‘ontwikkelingsportfolio’.  
 
Inmiddels zijn er diverse implementatie handleidingen en didactische 
handleidingen ontwikkeld voor het portfolio, niet alleen bij verschillende 
opleidingen van de UU (LAS, BMW, Farmacie, IVLOS) maar ook bij andere 
opleidingen en universiteiten, zoals de Technische Universiteit Delft en de 
Hogeschool van Amsterdam (zie bijlage 1). 

5.5 Kosten 
Het gebruik van het Basic en Personal Bb-portfolio veronderstelt een licentie van 
het Content System. Deze licentie is niet alleen aangeschaft voor het portfolio, 
maar ook voor het hergebruik van documenten en leerobjecten in verschillende 
cursussen. Het UU-portfolio is ontwikkeld in opdracht van de UU, hiervoor worden 
geen licentiekosten betaald. Hieronder worden de licentiekosten van het CS 
vergeleken met de hostingskosten van het UU-portfolio:   
1. Het CS kost per jaar € 23.436,-. Er is een licentie aangegaan tot en met 

december 2010. De kosten voor hosting maken deel uit van de totale 
hostingskosten van Bb 8.  

2. De kosten voor het UU-portfolio bedragen € 112.000,- per jaar (hosting, 
onderhoud en beheer).  

Daarnaast zijn er voor beide portfolio’s kosten voor datastorage. Aangezien deze 
voor beide portfolio’s gelijk zullen zijn, worden ze niet meegenomen in de 
vergelijking. 

5.6 Conclusie  
Zowel voor de Bb-portfolio’s als het UU-portfolio geldt dat ze staan of vallen bij 
een goede inbedding in het curriculum en een goede voorbereiding op het 
gebruik. 
Beide portfolio’s hebben hun sterke kanten (ze zijn eenvoudig in gebruik en 
omvatten de belangrijkste basisfuncties) en zwakke kanten (de Bb-portfolio’s zijn 
nog niet geheel vrij van problemen, het UU-portfolio heeft geen ingebouwde 
editor). Sterk punt van de Bb-portfolio’s in vergelijking met het UU-portfolio is de 
‘comment’-functie voor het geven van feedback. Nadeel is dat de ‘comments’ niet 
op specifieke documenten, maar alleen op portfolioniveau kan worden geven. 
Daarnaast is de integratie met de ELO een punt in het voordeel van de Bb-
portfolio’s. De problemen met het basic en personal portfolio  (uploaden van 
bestanden via het Content System) moeten worden opgelost, voordat een keus 
kan worden gemaakt voor een van beide portfolio’s. 
Wat betreft de kosten scoren de Bb-portfolio’s lager (vergelijk € 23.436,- met € 
112.000,- per jaar).  
Omdat het Content Systeem en daarmee de portfolio’s nog maar recent zijn 
opgeleverd, is er veel aandacht nodig voor de technische en onderwijskundige 
implementatie van het portfolio: de problemen moeten worden opgelost en het 
gebruik dient terdege te worden voorbereid (gebruikershandleidingen, cursussen 
en helpdesk voor docenten en studenten). Daarnaast is actieve deelname aan de 
landelijke Bb-gebruikersgroep belangrijk. De overgang van het UU-portfolio naar 
het Bb-portfolio dient zorgvuldig te worden gefaseerd, dit geldt vooral voor 
opleidingen die nu nog met het UU-portfolio werken. 
Bij de onderwijskundige implementatie ligt het accent op de inbedding in het 
curriculum.  
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Advies Portfolio 
1. Technische problemen en bugs met de Bb-portfolio’s worden aangepakt door 

functioneel beheer Bb in overleg met Blackboard Managed Hosting 
Amsterdam.  

2. Wanneer de technische problemen met de portfolio’s in Bb zijn opgelost 
starten met de uitfasering van het UU-portfolio in nauw overleg met 
gebruikers. Hierbij wordt ook de keuze voor basic of personal portfolio 
betrokken. 
De uitfasering / migratie wordt gerechtvaardigd vanwege de hoge kosten, het 
beperkte gebruik en de mogelijkheden die de Bb-portfolio’s bieden. 

3. DE ELO-regiegroep zet in afstemming met functioneel beheer Bb een traject 
uit voor opleidingen die gebruik maken van het UU-portfolio: hoe wordt de 
content van de huidige portfolio’s gemigreerd?  

4. Zolang het UU-portfolio wordt gebruikt is er één plek waar gebruikers met hun 
technische problemen terecht kunnen, namelijk het ICT Service Centrum. 

5. Faculteiten, departementen, opleidingen die het Bb-portfolio willen 
implementeren in hun onderwijs kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het 
IVLOS via EMP-projecten.  

6. Bij de implementatie van het Bb-portfolio wordt uitgegaan van 1 september 
2010. Voorwaarde is dat de technische problemen verholpen zijn en dat er 
voldoende ondersteuning is (handleidingen, beginners- en didactische 
cursussen).  

7. ICTO-coördinatoren en docenten worden vanaf mei 2010 op de hoogte 
gebracht van de mogelijkheden van de Bb-portfolio’s, onder andere via de 
nieuwsbrieven van I&I en het IVLOS.  
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6. Plagiaat  

6.1 Introductie 
Binnen de UU zijn formeel drie plagiaatdetectie programma’s in gebruik: 
SafeAssign, Ephorus en Urkund. Voor de laatste twee programma's zijn aparte 
licenties aangeschaft. Urkund is met name beschikbaar voor het departement 
Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. De 
reden hiervoor is dat meerdere Rechtenfaculteiten (departementen) in Nederland 
Urkund gebruiken en er hiermee een bredere controle database ontstaat. In dit 
project wordt Ephorus vergeleken met SafeAssign. Urkund wordt buiten 
beschouwing gelaten. 
 
De UU heeft sinds 2007 een universitaire licentie voor Ephorus. Voor die tijd 
hadden diverse faculteiten een eigen licentie voor Ephorus. Eind 2009 maken 
zes van de zeven faculteiten in min of meerdere mate gebruik van dit 
plagiaatdetectie programma. Bij de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) wordt 
Ephorus weliswaar aangeboden maar het gebruik ervan is te verwaarlozen. FSW 
is van oudsher een faculteit die gebruik maakt van Blackboard als elektronische 
leeromgeving. Zowel Ephorus als SafeAssign zijn geïntegreerd in Blackboard. In 
de praktijk blijkt de functionaliteit van SafeAssign beter aan te sluiten op de 
wensen van docenten. Hierdoor is het gebruik van Ephorus bij FSW 
beperkt gebleven. 
 
Sinds enkele jaren is het UU-beleid dat aan alle studenten via de OER (Onderwijs- 
en Examenregelingen) duidelijk gemaakt wordt wat onder fraude en plagiaat 
wordt verstaan en wat de procedure is wanneer fraude wordt geconstateerd: 
“Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een 
student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden 
geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt” (bron: 
http://www.uu.nl/uupublish/content/MA_PSY_OER_0910.pdf, artikel 5.13) . En  
“De opleiding draagt er zorg voor dat studenten op de hoogte worden gebracht 
van de principes van wetenschapsbeoefening en van wat als fraude en plagiaat 
wordt aangemerkt” (bron: http://www.umcutrecht.nl/NR/rdonlyres/FE92A6B3-
8964-466F-90BF-D89479EEEB81/17396/090609OER_BMW_20092010def.pdf, 
artikel 5.12). Faculteiten zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun 
eigen controle procedure.  
 
Naast het opnemen van een artikel in het OER over fraude en plagiaat, is maar 
van één opleiding bekend dat zij formeel beleid voeren ten aanzien van plagiaat. 
Bij de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) van de faculteit 
Recht, Economie Bestuur en Organisatie zijn studenten verplicht om hun papers, 
werkstukken etc met behulp van Ephorus in te dienen (zie ook: 
http://www.usg.uu.nl/index.cfm/site/Studiepunt/pageid/DCA8A93F-E081-2E3C-
90132CBE2D5C9434/index.cfm).  
 
Bij het departement Farmaceutische Wetenschappen van de faculteit 
Bètawetenschappen krijgen studenten bij aanvang van de studie een klapper 
"Farmacie studeren, hoe doe je dat". In die klapper staat een instructie hoe 
studenten moeten omgaan met bronvermelding en plagiaatcontrole. In zowel de 
bachelor als in de master zijn er werkstukken die verplicht via Ephorus worden 
gecheckt. Die verplichting is op de formulieren gedrukt die bij de beoordeling van 
de werkstukken horen en ook worden alle manuscripten in zowel de bachelor als 
de master fase via student.ephorus.com ingeleverd en gecontroleerd. Ook worden 
bij sommige vakken de practicumverslagen via Ephorus ingediend.  
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6.2 Vergelijking: plagiaat in SafeAssign en Ephorus 
SafeAssign en Ephorus zijn beide plagiaatdetectie programma’s die documenten 
die in het programma ingelezen worden, checken met bestaande informatie op 
internet en andere databases.  
 
SafeAssign 
SafeAssign is een Amerikaans product en checkt alle ingeleverde documenten 
tegen de volgende databases (bron: 
http://wiki.safeassign.com/display/SAFE/How+Does+SafeAssign+Work)  
 Internet - comprehensive index of documents available for public access on 

the Internet  
 ProQuest ABI/Inform database with over 1,100 publication titles and 

about 2.6 million articles from '90s to present time, updated weekly (exclusive 
access)  

 Institutional document archives containing all papers submitted to 
SafeAssign by users in their respective institutions  

 Global Reference Database containing papers that were volunteered by 
students from Blackboard client institutions to help prevent cross-institutional 
plagiarism 

De ingelezen documenten worden in een SafeAssign database opgeslagen.  
 
SafeAssign is geïntegreerd in zowel Blackboard AS (via een Building Block) als 
Blackboard Vista (via een PowerLink). De mogelijkheid om SafeAssign in 
Blackboard Vista te gebruiken is op dit moment echter uitgeschakeld binnen de 
UU vanwege problemen met SafeAssign in Vista. Blackboard heeft een nieuwe 
versie van SafeAssign op de staging server geïnstalleerd maar dat werkt nog niet 
naar behoren. Momenteel wordt er door Blackboard gewerkt aan een oplossing.  
 
Een docent die een cursus in Blackboard AS heeft en een opdracht, in Blackboard 
termen een ‘assignment’ aanmaakt, heeft drie opties. Hij kan kiezen voor een 
gewoon assignment, een Ephorus assignment of een SafeAssignment. Kiest hij 
voor een SafeAssignment en hij heeft de opdracht aangemaakt, dan komt er in de 
leeromgeving voor het assignment het SafeAssignment icoon te staan. Studenten 
weten dan dat het assignment cq document dat zij inleveren wordt gecontroleerd 
op plagiaat. Met het aanmaken van een SafeAssignment wordt automatisch een 
nieuwe kolom in het Grade Center aangemaakt waarin de docent het cijfer voor 
deze opdracht kan plaatsen. Ook kan hij daar zien welke studenten hun opdracht 
al hebben ingeleverd.    
Als de docent op Assignment klikt en vervolgens op ‘view submitted documents’ 
dan krijgt hij een overzicht van de documenten die zijn ingeleverd en per 
document het percentage overeenkomsten met andere documenten. Klik je dit 
aan dan kan je zien uit welke andere documenten de overeenkomsten komen. Er 
wordt niet per document aangegeven hoe groot het relatieve deel van de 
aangetroffen overeenkomst is ten opzichte van het totale percentage. 
 
Als een student zijn opdracht wil in leveren en hij klikt op assignment, ziet hij 
‘view/complete’ plus een melding dat er op plagiaat wordt gecontroleerd. 
Bovendien moet de student de melding ‘I agree to submit my paper to the Global 
Reference Database’ aanvinken voordat zijn document daadwerkelijk kan worden 
geupload. Nadat de student zijn document heeft ingeleverd, kan hij zelf ook 
checken of er plagiaat wordt geconstateerd door het systeem.  
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Ephorus 
Ephorus is een Nederlands product en bestaat sinds 2003. Ephorus zoekt naar 
overeenkomsten in publieke internetbronnen en in de databases van onderwijs-
instellingen (bron: http://www.ephorus.nl/kennishoek/support/faqs/zoekdomein-
en-databases). De ingelezen documenten worden in een eigen database 
opgeslagen.  
 
Ephorus is via een Building Block geïntegreerd in Blackboard AS. Een docent die 
een cursus in Blackboard heeft en een ‘assignment’ aanmaakt, heeft drie opties. 
Hij kan kiezen voor een gewoon assignment, een Ephorus assignment of een 
SafeAssignment. Momenteel wordt het gebruik van Ephorus binnen Blackboard 
AS binnen de UU ontmoedigd vanwege enkele technische problemen. Ook wordt 
de interface van Ephorus als ‘kaler’; minder mogelijkheden voor de docent, 
ervaren in vergelijking met SafeAssign. Vooralsnog is het nieuwste Building Block 
voor Ephorus nog niet geïnstalleerd op de Blackboard AS server van de UU. Een 
reden hiervoor is dat er weinig vraag naar Ephorus is bij Blackboard AS 
gebruikers. 
 
Ephorus is niet geïntegreerd binnen Blackboard Vista. Hier kan een zogeheten 
PowerLink voor worden ontwikkeld. Hieraan zijn echter ontwikkelkosten 
verbonden. Docenten die gebruik willen maken van Ephorus binnen Blackboard 
Vista moeten een inlevercode aanvragen bij Ephorus en die code communiceren 
aan hun studenten. Zij kunnen in hun Blackboard Vista cursus een link opnemen 
naar de inleverpagina van Ephorus voor studenten http://student.ephorus.nl/. 
Verder verloopt alles buiten Blackboard Vista om. Het is niet mogelijk om in 
Ephorus een cijfer toe te kennen aan een ingeleverde opdracht. Studenten die 
een document willen inleveren, moeten naar de website http://student.ephorus.nl 
gaan waar zij met behulp van de inlogcode hun document kunnen uploaden. Zij 
kunnen niet zelf checken of er door Ephorus plagiaat wordt geconstateerd in hun 
ingeleverde document. 
Docenten kunnen inloggen op http://www1.ephorus.nl waar zij per cursus 
(inlevercode) de documenten zien die studenten al hebben ingeleverd. Als zij op 
een documenttitel klikken en Ephorus is klaar met de verwerking van het 
document dan verschijnt er een percentage van de gevonden overeenkomsten 
(bron: 
http://www.ephorus.nl/media/11547962/ephorus%20snelstart%20voor%20doce
nten%20v3.pdf). Ook ziet de docent de relatieve verdeling. Dat wil zeggen per 
document wordt aangegeven hoeveel procent plagiaat aanwezig is in dit 
document ten opzichte van het totale percentage. Tevens ontvangt de docent 
een e-mailbericht van de plagiaatscores waarin tegelijkertijd een analyse van de 
gevonden overeenkomsten wordt gegeven. 

6.3 Gebruikservaringen met plagiaatdetectie 
Er hebben twee gebruikers van SafeAssign en drie gebruikers van Ephorus 
gereageerd op het verzoek om een aantal vragen te beantwoorden. Over het 
geheel genomen zijn docenten tevreden over beide programma’s. Als 
voorbeelden geven zij bijvoorbeeld aan: “Studenten doen meer hun best om geen 
plagiaat te plegen” en “Ephorus is een objectieve toetssteen”. Over het algemeen 
zijn docenten ook tevreden over de gebruikersvriendelijkheid. Ephorus wordt 
echter als minder gebruiksvriendelijk omschreven voor minder ervaren ICT-
gebruikers door de terminologie die wordt gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn 
'handmatig plaatsen', ‘wie is de student die overlap heeft’ en ‘van wie is die 
overlap afkomstig’. 
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SafeAssign 
Pluspunten van SafeAssign die de docenten noemen zijn: de naadloze integratie 
in Blackboard en het snel een overzicht kunnen krijgen van wat en vooral van wie 
iets is overgeschreven. Als minpunten worden genoemd: dat het systeem niet 
feilloos is en dat het programma snel hoge percentages aangeeft van plagiaat 
hetgeen soms komt omdat studenten de door de docent gestelde vragen 
overneemt. Verder ondervinden studenten soms wat problemen met uploaden. 
Een docent noemt als mogelijk verbeterpunt: voor elke docent een eigen map per 
huiswerkopdracht in Blackboard. 
 
Ephorus 
Als pluspunten worden genoemd: Ephorus geeft niet alleen aan of er wel/geen 
plagiaat is gepleegd maar ook de omvang ervan, door middel van een 
percentage. Docenten hoeven hierdoor niet iedere student apart te controleren, 
maar alleen de gevallen waarvan het percentage boven een bepaalde grens ligt. 
Er kan ook een ondergrens worden vastgesteld. Bij de opleiding Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap bijvoorbeeld hebben ze deze grens op 15% gesteld. Tot 
slot wordt als pluspunt genoemd dat Ephorus ook onderscheid maakt tussen 
‘bronnen’ (documenten in de database of internet pagina’s bijvoorbeeld) waar 
plagiaat mee geconstateerd wordt.  
Een van de minpunten die worden genoemd, is dat de docent niet altijd een email 
ontvangt wanneer een student een document heeft ingeleverd. De docent moet 
dan alsnog op de website inloggen om te controleren of alle studenten hun 
opdracht hebben ingeleverd. Een ander minpunt is dat studenten niet altijd even 
blij zijn met Ephorus. Wanneer zij een opdracht moeten inleveren, moeten ze dat 
op twee plekken doen. Daarnaast moeten studenten bij een groepsopdracht ieder 
individueel de opdracht in Ephorus uploaden en dat is niet handig.  
Verbeterpunten die docenten noemen zijn: het krijgen van een waarschuwing 
wanneer een bestand niet goed is verwerkt door Ephorus, het minder snel 
uitgelogd worden wanneer er even geen activiteit in het systeem is, het kunnen 
krijgen van een overzicht van alle ingezonden bestanden onder elkaar en niet 
slechts 20 resultaten per pagina (bij een eerstejaarscursus bij Rechtsgeleerdheid 
participeren bijvoorbeeld 200 studenten) en tot slot kan zowel de navigatie 
binnen pagina’s als binnen de site worden verbeterd.  

6.4 Kosten 
SafeAssign is door middel van een Building Block respectievelijk PowerLink 
geïntegreerd in Blackboard AS en Blackboard Vista. Het gebruik ervan brengt 
daarom geen aparte licentiekosten met zich mee.  
 
Ephorus is niet voor beide Blackboard varianten beschikbaar. Binnen Blackboard 
AS is hiervoor een Building Block geïnstalleerd maar voor Blackboard Vista 
bestaat geen PowerLink voor Ephorus. Een dergelijke PowerLink zou speciaal 
ontwikkeld moeten worden en dat brengt ontwikkelkosten met zich mee. De UU 
heeft een universitaire Ephorus licentie voor 15.001 gebruikers. Deze licentie is 
via Surfdiensten afgesloten. De licentiekosten bedragen € 20.819,85 euro per 
jaar en de huidige licentie loopt af op 31 juli 2010.  

6.5 Conclusie 
Het gebruik van de twee formele plagiaatdetectie programma’s (Urkund buiten 
beschouwing gelaten) SafeAssign en Ephorus verschilt per faculteit en zelfs 
binnen één faculteit kan het gebruik verschillen van ‘helemaal niet’ (bijvoorbeeld 
departement Wiskunde) tot ‘alles’ (departement Farmaceutische 
Wetenschappen). De enige opleiding waar er formeel beleid bestaat ten aanzien 
van het verplichten van het gebruik van Ephorus, is de opleiding Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (B&O) van de faculteit Recht, Economie Bestuur en 
Organisatie. 
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Zowel SafeAssign als Ephorus zijn geïntegreerd in Blackboard AS terwijl binnen de 
UU geen van beide systemen zijn geïntegreerd in Blackboard Vista. SafeAssign 
kan in principe door middel van het installeren van een PowerLink in Blackboard 
Vista worden geïntegreerd echter dit werkt op dit moment niet naar behoren 
binnen de UU. Beide systemen checken ingeleverde documenten tegen zowel een 
eigen database als tegen internetbronnen en andere databases.  
 
Gebruikers zijn over beide systemen tevreden hoewel er ten aanzien van Ephorus 
meer verbeterpunten worden genoemd.  
 
Ten aanzien van de kosten bestaat er wel een groot verschil. Omdat SafeAssign is 
geïntegreerd in Blackboard brengt het gebruik ervan geen extra kosten met zich 
mee. Het gebruik van Ephorus brengt wel kosten met zich mee. Als Ephorus in 
Blackboard Vista geïntegreerd moet worden zullen daar ook ontwikkelkosten voor 
moeten worden betaald.  
 
Advies plagiaat  
1. Kies op termijn voor SafeAssign als het centraal gefaciliteerde plagiaatdetectie 

programma, mits de bestaande Ephorus database geïntegreerd kan worden in 
de SafeAssign database. 

2. Handhaaf echter de bestaande situatie tot het moment dat de UU 
daadwerkelijk gebruik maakt van één ELO. Met andere woorden, kies pas voor 
één systeem op het moment dat de UU gebruik maakt van Blackboard Next 
Generation. Nu is dit nog verantwoord omdat het gebruik van plagiaat 
detectie systemen over het geheel genomen nog beperkt is en er nog 
nauwelijks sprake is van formeel beleid ten aanzien van het gebruik van deze 
systemen. Daarnaast zijn de licentiekosten voor Ephorus ook beperkt van 
omvang. 

3. Zoek voordat er wordt overgegaan op Blackboard Next Generation uit of de 
Ephorus database die is opgebouwd binnen de UU kan worden geëxporteerd 
en worden geïmporteerd in de SafeAssign database. Als dat kan, ontwikkel 
dan een uitfaseertraject voor Ephorus gebruikers. Als dat niet mogelijk is, laat 
dan de huidige situatie voortbestaan. 
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7. Opzet voor een Professionaliseringstraject Bb AS 

7.1 Introductie 
In hoofdstuk 1 tot en met 6 is aandacht besteed aan de verschillende functies en 
mogelijkheden van Bb en vergelijkbare tools. Op basis hiervan is geconcludeerd 
dat Bb 8 voldoende mogelijkheden biedt om het gebruik ervan te stimuleren. In 
dit hoofdstuk zijn de voorwaarden beschreven waaraan moet worden voldaan om 
Bb 8 een zinvolle plaats in het onderwijs van de UU te geven.   
1. De functies in Bb 8 (AS en Content System) werken probleemloos, met 

andere woorden er zijn geen bugs. 
2. De gebruikshandleidingen en instructiefilmpjes zijn up to date en gemakkelijk 

vindbaar op internet.  
3. Voor Bb Vista zijn er per faculteit contactpersonen die de rol van eerstelijns 

helpdesk voor docenten en studenten vervullen. Voor problemen met Bb AS 
vervult Functioneel beheer Bb de rol van eerstelijns helpdesk.  

4. Het aanbod gebruiks(knoppen)cursussen en didactische cursussen is flexibel 
wat betreft inhoud, planning en locatie. 

5. Omdat alle docenten met de elektronische leeromgeving moeten kunnen 
omgaan, spelen didactische cursussen en gebruikservaringen met Bb 8 en 
aanvullende ICT-tools een rol in de BKO en SKO.  

6. Praktijkvoorbeelden van gebruik van de functies worden ontsloten via 
internet. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs verzorgt dit it in overleg 
met de ICT&O-coördinatoren. 

7. In Nieuwsbrieven van de directie I&I en het IVLOS wordt een vaste rubriek 
opgenomen over Bb 8: wat zijn de mogelijkheden, wat is de stand van zaken, 
enz. 

8. Faculteiten worden via EMP-projecten ondersteund bij de implementatie van 
Bb en aanvullende ICT-tools door adviseurs van het IVLOS. 

9. Functioneel beheer Bb en het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het 
IVLOS hebben de faciliteiten (mensen en financiën) om de ondersteuning te 
realiseren.  

Voorwaarde 1 valt onder verantwoordelijkheid van Blackboard Managed Hosting 
Amsterdam. Deze voorwaarde heeft betrekking op de Bb AS-portfolio’s en de 
feedbackfunctie, deze hadden in de pilotfase te kampen met problemen en bugs. 
Een deel hiervan is ook gemeld door gebruikers van andere instellingen. Zolang 
er problemen zijn, kan het gebruik van een functie niet worden gestimuleerd.  
De ELO-regiegroep bekijkt in overleg met ICTO-coördinatoren en functioneel 
beheer Bb wanneer de stimulering van de portfolio’s in Bb AS verantwoord is. 
Voorwaarden 2 valt onder verantwoordelijkheid van functioneel beheer Bb 
(STUDION en CIM).  
Voorwaarde 3 heeft betrekking op de helpdesk voor Bb, deze is nu nog 
verschillend ingericht voor Bb AS- en Bb Vista-gebruikers. De helpdesks dienen te 
worden uitgebreid met specifieke expertise op deelfuncties zoals toetsen, wiki’s, 
portfolio’s.  
De overige voorwaarden worden in 8.2 tot en met 8.4 toegelicht en/of uitgewerkt.  
De ELO-regiegroep houdt in nauw overleg met de technische werkgroep, 
overzicht over de hierboven genoemde voorwaarden en regisseert het 
invoeringsproces.  

7.2 Ondersteuning van gebruikers (docenten) door functioneel beheer 
Bb  
Handleidingen en instructiefilmpjes 
Handleidingen zijn belangrijk als ondersteuning bij het leren kennen van de 
verschillende functies in Bb. De ontwikkeling hiervan valt onder de 
verantwoordelijkheid van functioneel beheer Bb. Op dit moment zijn er 
handleidingen voor peerfeedback, wiki’s en SafeAssign. Deze handleidingen zijn 
met een paar kleine verbeterslagen up to date te maken. Daarnaast kan gebruik 
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worden gemaakt van handleidingen die door andere instellingen zijn ontwikkeld, 
deze worden via de Blackboard-gebruikersgroep beschikbaar gesteld en 
ontwikkeld. 
Er zijn nog geen goede gebruikshandleidingen voor toetsen en de portfolio’s. De 
handleiding voor toetsen dient gericht te zijn op alle facetten van het toetstraject, 
dat wil zeggen de ontwikkeling van toetsen, de afname, het verwerken van 
resultaten en de analyse van de vragen en toets. De handleidingen voor de Bb-
portfolio’s dienen eveneens ontwikkeld te worden.  
Op dit moment liggen er twee zeer voorlopige gebruikshandleidingen voor het 
basic en het personal portfolio. Deze handleidingen moeten worden bijgesteld, 
met onder andere aandacht voor de verschillen tussen de beide portfolio’s. Ook 
het ontsluiten van voorbeeldportfolio’s via internet is hieraan ondersteunend.   
De handleiding Bb AS die door Bb is geschreven bevat aanknopingspunten voor 
de handleidingen toetsen in Bb AS en portfolio’s in Bb AS.   
Handleidingen kunnen worden aangevuld met instructiefilmpjes. Het is eenvoudig 
om het totale proces van bijvoorbeeld het inrichten van peerfeedback, het klaar 
zetten van een wiki, het maken van een toets, enz. via een filmpje inzichtelijk te 
maken. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van het programma Camstudio 
(gratis), een webcamera en een medewerker die de handelingen uitvoert en 
hardop vertelt wat hij/zij doet.  
  
Knoppencursussen 
Functioneel beheer Bb verzorgt knoppencursussen voor beginners en gevorderden 
van Bb. Op dit moment worden Bb cursussen van 2,5 uur aangeboden, zoals 
wegwijs worden in een Bb-cursus, inhouden toevoegen, presenteren van 
informatie – tips en trucs, structuur aanbrengen in een cursus, communiceren 
met je studenten, opdrachten inleveren via Bb. 
Dat betekent dat het huidige aanbod geupdate en uitgebreid (voor iedere functie 
een cursus) dient te worden. Studenten kunnen op verschillende manieren een rol 
spelen bij deze professionalisering van docenten: als student assistent kunnen ze 
docenten op hun werkplek ondersteunen met Bb-vragen en ze kunnen worden 
ingeschakeld bij het verzorgen van cursussen.  
Het aanbod kan, behalve in de reguliere nieuwsbrieven van ICT Service Centrum 
en het IVLOS, op de portal van Bb worden aangekondigd.    

7.3 Ondersteuning bij didactisch gebruik 
Algemeen 
Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS biedt in samenspraak 
met de ICTO-coördinatoren aan alle faculteiten de volgende activiteiten aan: 
 In 2010 en/of 2011 ‘De week van Blackboard’. In die week staan -afhankelijk 

van de behoefte van de faculteit- bepaalde functies van Bb AS centraal. 
Medewerkers/docenten kunnen in die week bij hun eigen faculteit workshops 
volgen, maar als dat beter uitkomt kunnen ze ook bij een andere faculteit 
terecht.   

 Aanbod van een workshop van 2 uur ‘kennismaking met een van de Bb AS-
functies (toets, peerfeedback, portfolio, wiki, SafeAssign, enz.) van 3 uur in 
een computerlokaal. Deze workshop kan eventueel samen met functioneel 
beheer Bb worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

 Aanbod van twee workshops van twee uur ‘kennismaking en werken met een 
van de Bb-functies (toets, peerfeedback, portfolio, wiki, SafeAssign, enz.), 
waarbij wordt toegewerkt naar de inzet van één van de functies in het 
onderwijs.  
De eerste sessie wordt gepland in een computerlokaal (hoe werkt het, 
kennismaking met mogelijkheden, wat wil men ermee in het onderwijs) en 
kan eventueel samen met functioneel beheer Bb worden vormgegeven. 
In de tweede sessie wordt het ontwerp van de docenten besproken, evenals 
de opzet van de evaluatie. 

 Aanbod van een workshop op maat (al dan niet in een computerlokaal van de 
faculteit) over één van de Bb AS-functies (toets, peerfeedback, portfolio, wiki, 

      Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de Universiteit Utrecht   52 



SafeAssign, enz.). Zo’n workshop kan eventueel samen met functioneel 
beheer Bb worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

 Train de trainer: workshops op maat voor ICTO-coördinatoren op basis 
waarvan ze collega’s kunnen ondersteunen / instrueren in het gebruik van Bb 
AS en de functies van Bb AS tegen intern tarief.  

 Via EMP-projecten de implementatie van een van de Bb 8-functies of ICT-tools 
voorbereiden, begeleiden en evalueren. 

‘De week van de ELO’ wordt ingevuld in overleg met de ELO-regiegroep en de 
ICT&O-coördinatoren van de faculteiten en zal worden bekostigd door het 
expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS. De overige workshops 
worden aangeboden tegen intern tarief.  
 
Workshops gericht op een specifieke functie van Bb. 
In de workshops die zijn gericht op een specifieke functie van Bb kunnen een 
aantal vragen en aandachtspunten met betrekking tot die Bb AS-functie centraal 
staan. Bb Vista gebruikers kunnen voorlopig alleen nog met het Bb-portfolio aan 
de slag. De definitieve invulling wordt bepaald door de vragen van de docenten. 
Toetsen 

o Wat zijn de voor- en nadelen van digitaal toetsen? 
o Welke mogelijkheden biedt Bb AS wat betreft vraagtypen? 
o Welke mogelijkheden biedt Bb AS wat betreft de analyse van de kwaliteit 

van de toets en de toetsvragen?  
o Is het handiger om een toets te maken gekoppeld aan een cursus of kan ik 

de vragen beter koppelen aan onderwerpen of trefwoorden? 
o Wat is een goede toetsvraag? 
o Wat is het verschil tussen formatief en summatief toetsen en hoe kan ik 

daar gebruik van maken? 
o Is er een stappenplan dat gevolgd kan worden bij het nadenken over, het 

maken van en het verwerken van toetsen? 
o Wat moet ik regelen als ik digitaal wil toetsen en wat regelen anderen voor 

mij? 
o Is er onderzoek bekend naar de inzet van digitaal toetsen? 

Peerfeedback 
o Hoe formuleer je ‘goede’ feedback?  
o Vanaf wanneer en hoe vaak kan ik peerfeedback inzetten? 
o Kost de inzet van peerfeedback mij als docent veel (extra) tijd? 
o Hoe voorkom ik dat studenten elkaar verkeerde feedback geven? 
o Wat doe ik met studenten die elkaar geen feedback willen geven? 
o Kan ik de peerfeedback betrekken bij de beoordeling van de 

feedbackgever en / of van de feedbackontvanger? 
o Kies ik voor ‘anonieme’ peerfeedback of juist niet? 
o Wat zijn de consequenties van de keuzes voor feedback via Bb AS of via 

het Annotatiesysteem?  
o Is er onderzoek bekend naar het effect van de inzet van peerfeedback via 

ICT? 
Wiki 

o Waarom zou ik werken met wiki’s in het onderwijs? 
o Wat is een goede wiki-opdracht? 
o Hoe begeleid ik een wiki-opdracht? 
o Hoe laat ik studenten zinvol samenwerken aan een wiki? 
o Hoe en waarop beoordeel ik studenten die werken aan een wiki? 
o Welke mogelijkheden / keuzes kent de Bb-wiki? 
o Hoe kan ik gebruik maken van de inhoud van de wiki’s? 
o Zijn er praktijkvoorbeelden van wiki’s in het onderwijs? 
o Is er onderzoek bekend naar de inzet van de wiki? 

Portfolio: 
o Welke doelen kan het portfolio vervullen en welke passen bij mijn 

opleiding? 
o Waarom zouden we wel/geen portfolio gebruiken? 
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o Hoe werken de beide portfolio’s in Bb AS en wat is het verschil? 
o Geven we studenten vrijheid bij het inrichten van het portfolio? Waarom 

wel/niet? 
o Hoe kunnen we het portfolio gebruiken bij de begeleiding van studenten? 
o Hoe stimuleer ik de reflectie bij studenten? 
o Hoe kunnen we het portfolio gebruiken bij de beoordeling van 

academische vaardigheden? 
o Waarop wordt het portfolio beoordeeld, wanneer en waarom? 
o Is er onderzoek bekend naar de opbrengsten van het portfolio? 

SafeAssign: 
o Wat is het verschil tussen Ephorus en SafeAssign? 
o Hoe werkt SafeAssgin in Bb As en in Bb Vista? 
 

7.4 Aandachtspunten  
Behalve het ontwikkelen van handleidingen, instructiefilmpjes, cursussen en 
workshops zijn er nog een aantal andere punten die aandacht verdienen in het 
kader van de professionalisering. 
 Het is van belang om de cursussen en gebruikservaringen een rol te laten 

spelen in het kader van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en Senior 
Kwalificatie Onderwijs (SKO). Hiervoor wordt door het expertisecentrum ICT 
in het onderwijs aandacht gevraagd bij de directie O&O.  

 Zorg voor een toenemend aantal praktijkvoorbeelden van gebruik van de BB-
functies. Deze worden ontsloten via internet. Dit gebeurt door het 
expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS in afstemming met de 
ICTO-coördinatoren. 

 I&I, functioneel beheer Bb en het expertisecentrum ICT in het onderwijs van 
het IVLOS besteden veel aandacht aan de communicatie over de (nieuwe) 
mogelijkheden van Bb en aan de manieren waarop het werken met Bb AS 
ondersteund kan worden. Hierbij kunnen de Bb-portal, de site van I&I en van 
het IVLOS en de nieuwsbrief Hoger Onderwijs een rol spelen. 

 De ICT&O-coördinatoren selecteren ieder half jaar bij verschillende faculteiten 
een docent die door het IVLOS ondersteund wordt bij het toepassen van een 
bijzondere functie. Dit levert niet alleen een goed voorbeeld op, maar zorgt er 
ook voor dat de ervaring dieper penetreert in de faculteit.  

7.5 Conclusie  
Over het algemeen blijft het gebruik van Bb AS door docenten van de UU beperkt 
tot het inrichten van een cursus en het plaatsen van documenten. Om het gebruik 
van de vele mogelijkheden van Bb AS (en voor Bb Vista gebruikers de 
mogelijkheden van het Bb-portfolio) te stimuleren is een professionaliserings-
traject nodig. Dit traject wordt vormgegeven door functioneel beheer Bb en het 
expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS. De ELO-regiegroep en de 
ICTO-coördinatoren spelen een cruciale rol in de stimulering van het gebruik van 
Bb AS en de vormgeving van het professionaliseringsaanbod.  
 
Advies 
1. Functioneel beheer Bb ondersteunt het basisgebruik van de functies van Bb 

AS. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS zorgt voor de 
didactische ondersteuning. Voor zover mogelijk en relevant wordt hierin 
samengewerkt.  

2. In de didactische ondersteuning wordt uitgegaan van de vragen die docenten 
en opleidingen hebben.  

3. Het professionaliseringstraject Bb AS speelt een rol in de BKO en SKO.  
4. Het professionaliseringstraject Bb AS wordt door de faculteiten bekostigd. 

Uitzondering hierop vormt de jaarlijks terugkerende ‘Week van de ELO’ en het 
ontsluiten van praktijkvoorbeelden, deze worden bekostigd uit de structurele 
gelden die het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS hiervoor 
van het college van bestuur ontvangt.  
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5. De taak van de ELO-regiegroep en de ICTO-coördinatoren in relatie tot de 
ondersteuning en stimulering van het gebruik van Bb AS wordt geëxpliciteerd. 
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8 Advies Bb-functies in het onderwijs van de UU 

8.1 Introductie 
In dit project is bekeken wat Bb AS de UU biedt aan specifieke functies. Deze 
functies zijn vergeleken met losse tools die in de UU worden gebruikt, zijn de 
losse tools overbodig of vervullen ze een aanvullende functie op Bb AS. 
In dit hoofdstuk staan alle adviezen die in hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn 
geformuleerd bij elkaar.  
Over het algemeen kan worden gesteld dat de onderzochte functies in Bb AS 
voldoen aan een behoefte. Ze bieden docenten de mogelijkheid om zaken als 
tussentijdse toetsing, het inrichten van peerfeedback, de inzet van een wiki, het 
gebruik van een portfolio en het controleren op plagiaat op een efficiënte manier 
in te richten.  

8.2 Adviezen over de Bb-functies 
Advies Toetsen 
1. De mogelijkheden van toetsen in Bb AS onder de aandacht brengen bij ICTO-

coördinatoren en docenten, onder andere via nieuwsbrieven van I&I en het 
IVLOS en via trainingen en workshops.  

2. Bb AS biedt goede mogelijkheden voor formatief toetsen. Voor opleidingen die 
ook summatief willen toetsen, biedt TestVision aanvullende mogelijkheden, 
vooral wat betreft het inrichten en opstellen van toetsbank en het bewaken 
van de kwaliteit van vragen en toetsen.  

3. Bij Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde is interesse voor digitaal toetsen, 
de verwachting is dat meer opleidingen ervaring willen opdoen met digitaal 
toetsen. Hiervoor zijn grote computerlokalen of ‘dedicated’ laptops13 nodig. De 
keuze voor digitaal toetsen hangt samen met het toetsbeleid van een 
opleiding, departement of faculteit. De directie O&O volgt dergelijke 
initiatieven, onder andere om in te schatten of er UU-brede voorzieningen 
nodig zijn. 

4. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS volgt met de 
ICT&O-coördinator de initiatieven in een faculteit om op basis hiervan te 
komen tot (ontsluiting van) ‘praktijkvoorbeelden’ en aanscherping van het 
professionaliseringstraject. 

 
Advies Peerfeedback 
1. De technische problemen met peerfeedback in Bb AS worden door functioneel 

beheer Bb en Blackboard Managed Hosting Amsterdam nader onderzocht.  
2. Zodra de technische problemen zijn verholpen worden de mogelijkheden van 

peerfeedback in Bb AS onder de aandacht gebracht bij ICTO-coördinatoren en 
docenten, onder andere via Nieuwsbrieven van I&I en het IVLOS en via 
trainingen en workshops .  

3. Aangezien het Annotatiesysteem didactisch meer voordelen biedt dan de 
feedbackfunctie in Bb AS is het belangrijk snel zicht te krijgen op de 
(door)ontwikkelingen van het systeem. Het systeem vormt een mooie 
aanvulling op de feedbackfunctie in Bb AS voor docenten die inhoudelijk meer 
willen halen uit peerfeedback.  

4. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS volgt met de 
ICT&O-coördinator wat er in een faculteit gebeurt met digitale peerfeedback 
om op basis hiervan te komen tot (ontsluiting van) ‘praktijkvoorbeelden’ en 
aanscherping van het professionaliseringstraject. 

 

                                          
13 Dedicated laptops zijn laptops die alleen worden gebruikt voor toetsen en die ook in collegezalen  

   inzetbaar zijn. 
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Advies Wiki 
1. Aanschaffen van een UU-brede licentie voor de wiki TeamsLX in Bb AS. Deze 

licentie heroverwegen zodra duidelijk is wanneer de UU overstapt naar Bb NG. 
2. De mogelijkheden van de wiki in Bb AS onder de aandacht brengen bij ICTO-

coördinatoren en docenten, onder andere via nieuwsbrieven van I&I en het 
IVLOS en via trainingen en workshops .  

3. De wiki TeamsLX evalueren op gebruiksgemak en onderwijskundige 
meerwaarde aan het einde van het collegejaar 2010/2011 om op basis 
hiervan te komen tot (ontsluiting van) ‘praktijkvoorbeelden’ en aanscherping 
van het professionaliseringstraject. 

 
Advies Portfolio 
1. Technische problemen en bugs met de Bb-portfolio’s worden aangepakt door 

functioneel beheer Bb in overleg met Blackboard Managed Hosting 
Amsterdam.  

2. Wanneer de technische problemen met de portfolio’s in Bb zijn opgelost 
starten met de uitfasering van het UU-portfolio in nauw overleg met 
gebruikers. Hierbij wordt ook de keuze voor basic of personal portfolio 
betrokken. 

De uitfasering / migratie wordt gerechtvaardigd vanwege de hoge kosten, het 
beperkte gebruik en de mogelijkheden die de Bb-portfolio’s bieden. 
3. DE ELO-regiegroep zet in afstemming met functioneel beheer Bb een traject 

uit voor opleidingen die gebruik maken van het UU-portfolio: hoe wordt de 
content van de huidige portfolio’s gemigreerd?  

4. Zolang het UU-portfolio wordt gebruikt is er één plek waar gebruikers met hun 
technische problemen terecht kunnen, namelijk het ICT Service Centrum. 

5. Faculteiten, departementen, opleidingen die het Bb-portfolio willen 
implementeren in hun onderwijs kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het 
IVLOS via EMP-projecten.  

6. Bij de implementatie van het Bb-portfolio wordt uitgegaan van 1 september 
2010. Voorwaarde is dat de technische problemen verholpen zijn en dat er 
voldoende ondersteuning is (handleidingen, beginners- en didactische 
cursussen).  

7. ICTO-coördinatoren en docenten worden vanaf mei 2010 op de hoogte 
gebracht van de mogelijkheden van de Bb-portfolio’s, onder andere via de 
nieuwsbrieven van I&I en het IVLOS.  

 
Advies Plagiaat 
1. Kies op termijn voor SafeAssign als het centraal gefaciliteerde plagiaatdetectie 

programma, mits de bestaande Ephorus database geïntegreerd kan worden in 
de SafeAssign database. 

2. Handhaaf echter de bestaande situatie tot het moment dat de UU 
daadwerkelijk gebruik maakt van één ELO. Met andere woorden, kies pas voor 
één systeem op het moment dat de UU gebruik maakt van Bb NG. Nu is dit 
nog verantwoord omdat het gebruik van plagiaat detectie systemen over het 
geheel genomen nog beperkt is en er nog nauwelijks sprake is van formeel 
beleid ten aanzien van het gebruik van deze systemen. Daarnaast zijn de 
licentiekosten voor Ephorus ook beperkt van omvang. 

3. Zoek voordat er wordt overgegaan op Blackboard NG uit of de Ephorus 
database die is opgebouwd binnen de UU kan worden geëxporteerd en worden 
geïmporteerd in de SafeAssign database. Als dat kan, ontwikkel dan een 
uitfaseertraject voor Ephorus gebruikers. Als dat niet mogelijk is, laat dan de 
huidige situatie voortbestaan. 
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8.3 Adviezen over een professionaliseringsopzet 
1. Functioneel beheer Bb ondersteunt het basisgebruik van de functies van Bb 

AS. Het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS zorgt voor de 
didactische ondersteuning. Voor zover mogelijk en relevant wordt hierin 
samengewerkt.  

2. In de didactische ondersteuning wordt uitgegaan van de vragen die docenten 
en opleidingen hebben.  

3. Het professionaliseringstraject Bb AS speelt een rol bij de BKO en SKO.  
4. Het professionaliseringstraject Bb AS wordt door de faculteiten bekostigd. 

Uitzondering hierop vormt de jaarlijks terugkerende ‘Week van de ELO’ en het 
ontsluiten van praktijkvoorbeelden, deze worden bekostigd uit de structurele 
gelden die het expertisecentrum ICT in het onderwijs van het IVLOS hiervoor 
van het college van bestuur ontvangt.  

5. De taak van de ELO-regiegroep en de ICTO-coördinatoren in relatie tot de 
ondersteuning en stimulering van het gebruik van Bb AS wordt geëxpliciteerd. 

8.4 Afsluiting en vooruitblik 
In 8.1 tot en met 8.3 zijn alle adviezen over de verschillende functies en 
professionalisering bij elkaar gezet. Ter afsluiting van dit hoofdstuk en deze 
rapportage worden de adviezen samengevat.   
 
De ‘nieuwe’ functies van Bb AS voldoen aan behoefte 
De onderzochte functies in Bb AS (inclusief voor Bb Vista-gebruikers het Bb-
portfolio) komen tegemoet aan de wensen van docenten en studenten. Het ELO-
advies aan het cvb dat in 2008 is opgeleverd en waarin Bb op basis van functies 
werd voorgesteld als ELO voor de UU, wordt hiermee bevestigd. 
 
Technische problemen 
Dat wil echter niet zeggen dat het gebruik van deze functies zonder meer 
gestimuleerd kan worden. De toetsfunctie, de wiki en SafeAssign werken 
technisch probleemloos, maar de peerfeedback functie en de beide portfolio’s (in 
samenhang met het Content System) leveren problemen op. Deze dienen eerst te 
worden opgelost voor het gebruik ervan kan worden gestimuleerd.  
 
Portfolio’s in Bb 
De technische en onderwijskundige implementatie van de Bb-portfolio’s dient 
zorgvuldig te gebeuren. De technische implementatie is in handen van functioneel 
beheer Bb, de onderwijskundige implementatie bij faculteiten kan worden 
ondersteund via EMP-projecten. 
 
Toetsen in Bb: TestVision als aanvullende tool?  
Bb AS biedt veel, maar sommige opleidingen willen meer op het gebied van 
toetsing en peerfeedback:  
Bb AS leent zich wel voor formatieve maar minder voor summatieve toetsing. Via 
pilots kan worden onderzocht of opleidingen, die net als Geneeskunde summatief 
willen toetsen, voldoende hebben aan de mogelijkheden van TestVision.  
 
Wiki’s in Bb: Annotatiesysteem als aanvullende tool?  
De peerfeedback functie in Bb heeft beperkingen, het Annotatiesysteem biedt 
aanvullende mogelijkheden. Zodra er een koppeling is gerealiseerd van het 
Annotatiesysteem naar Bb (najaar 2010) is het de moeite waard een licentie op 
het Annotatiesysteem te overwegen. 
 
Uitfasering UU-portfolio, Ephorus en wiki TeamsLX  
Voor de uitfasering van het UU-portfolio wordt een business case opgesteld. Op 
basis hiervan wordt de migratie en uitfasering voorbereid en uitgevoerd.  
De uitfasering van Ephorus wordt uitgesteld. Op het moment dat de UU 
daadwerkelijk gebruik maakt van één ELO (Blackboard Next Generation) wordt 
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besloten of Ephorus kan worden uitgefaseerd. Dit zelfde geldt voor de wiki die als 
add on bij Bb wordt gebruikt. 
 
Ondersteuning bij gebruik en bij de inzet in het onderwijs 
De ondersteuning bij het gebruik van Bb AS gebeurt door functioneel beheer Bb 
(handleiding voor de gebruiker, -beginners- workshops) en het expertisecentrum 
ICT in het onderwijs van het IVLOS (didactische ondersteuning van de gebruiker).  
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Bijlage 1 Overzicht handleidingen en informatie  
 
Alle urls zijn gecontroleerd op 5 februari 2010. 
 
Blackboard 8  
 http://www.blackboard.com/Support/Learn-Support.aspx 
 Vrije Universiteit: 

Nederlandstalige handleidingen Blackboard 8 voor docenten en 
administrators: 
http://wiki.uva.nl/kb-oa/index.php/Handleidingen_Blackboard 

 Erasmus Universiteit: 
Nederlandstalige handleidingen Blackboard 8 voor docenten: 
http://www.eur.nl/icto/handleidingen/bbdocenten/ 

 
Divers  
 SURFfoundation: Informatie over 21edingen: http://www.21edingen.nl/  
 Educause: http://www.educause.edu/7Things 
 
Toetsen 
 Universiteit van Amsterdam: Beginnershandleiding toetsen in Bb: 

http://wiki.uva.nl/proeve-uva/index.php/Beginnersgids_Blackboard 
 Universiteit van Amsterdam: De toetspraktijk  

http://wiki.uva.nl/proeve-uva/index.php/Toetspraktijk_bij_de_UvA 
 
Peerfeedback  
 Universiteit Utrecht, STUDION Support: Handleiding Peerassessment in 

Blackboard voor docenten, 
http://studion.fss.uu.nl/helpdesk/docenten/handleiding_peerassessment.pdf 

 Universiteit Utrecht, Good Practice Annotatiesysteem via SURFspace  
http://www.surfspace.nl/nl/GoodPractices/Pages/Peerfeedbackgevenendaarva
nleren.aspx 

 Informatie over online peerfeedback, www.proof-project.nl 
 
Wiki 
 Universiteit Utrecht, STUDION Support: Handleiding wiki in Blackboard voor 

docenten, http://studion.fss.uu.nl/helpdesk/docenten/handleiding_wiki.pdf 
 Vrije Universiteit: Yolande Spoelder, Judith Kaandorp, Sytze Boschma. Wiki in 

het onderwijs. Didactische handreiking voor docenten, 2008.  
http://www.yolandespoelder.nl/handreiking%20wiki_1.1.pdf 

 Hogeschool INHolland: Quick reference Wiki @ INHolland: Wiki in Sharepoint 
https://www.surfgroepen.nl/sites/SPSIG/SPTrefpunt/Shared%20Documents/Q
uick%20Reference%20Wiki%20@%20INHolland.pdf 

 Vrije Universiteit Amsterdam: Nieuwe leer en werkomgeving Early Modern 
Wiki, Opleiding Engels, via SURFspace. 
http://www.surfspace.nl/nl/Redactieomgeving/Publicaties/Documents/Miniten
der%20Early%20Modern%20Wiki%20Vrije%20Universiteit.pdf 

 
Portfolio 
 Hogeschool van Amsterdam: Implementatiebrochure digitaal portfolio, versie 

3.0, juni 2009. 
 Maastricht University. Manual Personal Portfolio, 2009. 
 Universiteit Utrecht, STUDION Support, Handleiding portfolio 2007/2008. 

http://studion.fss.uu.nl/helpdesk/student/handl_portfolio_2007.pdf 
 Technische Universiteit Delft, J.C.A. Pols. Handleiding Digitaal Portfolio 

Blackboard 8.0 (CS-basic portfolio), 2009. 
 Vrije Universiteit: S. Boschma, S. Meeder, en H, Jonker. Verkenning Next DLO 

VU, Evaluatierapport Digitaal Portfolio / Blackboard Content System, versie 
2.0, 2009, Amsterdam. 
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Plagiaat 
 Universiteit Utrecht, STUDION Support: Handleiding opdrachten controleren 

op plagiaat (SafeAssignment) voor docenten, Universiteit Utrecht, STUDION 
Support: Handleiding wiki in Blackboard voor docenten, 
http://studion.fss.uu.nl/helpdesk/docenten/handleiding_wiki.pdf 

 SURFspace: Onderzoek naar plagiaatdetectie in het Hoger Onderwijs.  
http://www.surfspace.nl/nl/Praktijkvoorbeelden/Pages/Plagiaatdetectie.aspx 
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Bijlage 2 Schermafdruk Bb Next Generation & Bb Academic 
Suite 

 
Selectie type toetsvraag in Bb NG 

 
 
Selectie type toetsvraag in Bb AS 
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