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1

Inleiding
In het najaar van 2016 heeft het College van Bestuur de visie op de Digitale Leeromgeving
(DLO) vastgesteld.
F

Het programma Digitale Onderwijsondersteuning (DOO) werkt aan de realisatie van onder
andere de visie op de DLO. Onderdeel van het programma DOO is het komen tot een advies
inzake de aanbestedingsstrategie van een Learning Management Systeem (LMS). Dit
document is een onderlegger voor het advies en geeft inzicht in de te verwerven applicaties
en bijbehorende functionaliteiten. Hierbij is expliciet aandacht besteed aan hoe de te
verwerven applicaties zich verhouden tot de reeds bestaande en nieuwe applicaties (onder
ander ingegeven vanuit het programma DOO) en wat een en ander vraagt van de inrichting
(data en integratie). Dit document kan tevens gebruikt worden om bij een eventuele
aanbesteding te komen tot een definitief Programma van Eisen (PvE).
Dit document start met het schetsen van een toekomstbeeld van de rol van IT in het
onderwijs. Het beeld, gebaseerd op onder andere de visie op de DLO en allerlei relevante
ontwikkelingen, resulteert in een set van uitgangspunten die van belang zijn om te komen tot
een concept lijst van wenselijke DLO-functionaliteiten. Als houvast is bij de verdere
uitwerking van dit document gewerkt onder architectuur. Een toelichting over de opzet is
opgenomen.
Het document is vervolgens opgedeeld in drie delen:
Het eerst deel van het document omvat het in beeld brengen van functionaliteiten die nodig
zijn om de visie op de DLO te realiseren. Het betreft dan een beschrijving van alle
functionaliteiten die nodig zijn om het proces van leren te ondersteunen.
Het tweede deel brengt de te verwerven voorziening in beeld. Gestart wordt met het
definiëren van een aantal uitgangspunten en ontwikkelingen die van belang zijn om de
applicatiefuncties (het wat) te vertalen naar applicaties (het hoe). Kortom, welke functies
breng je onder in welke applicaties? In het kader van de opdracht en rekening houdend met
de doelstellingen van overige DOO-projecten is in beeld gebracht welke applicatie(functies) te
verwerven. Concreet heeft deze stap geleid tot twee applicaties: een basis LMS en een
weblectureapplicatie. Optioneel is een portfolioapplicatie, mochten de functies ten aanzien
van het portfolio niet meegenomen kunnen worden bij een eventuele LMS-aanbesteding. Met
een totaalbeeld op het applicatielandschap (vanuit het perspectief leren) voorhanden is
vervolgens gekeken naar de inrichting (data en integratie). Dit met als doel om ervoor te
zorgen dat het applicatielandschap als een geheel optimaal functioneert in aansluiting op de
visie op de DLO. Om een dergelijke beschrijving te kunnen maken zijn tevens de
verwachtingen van randvoorwaardelijke en flankerende systemen expliciet gemaakt.
Laatstgenoemde is belangrijk zodat de DOO-projecten elkaar in de uitvoering maximaal gaan
versterken.
Het derde deel geeft tot slot nog een lijst met allerlei niet-functionele eisen weer die relevant
zijn voor de te verwerven voorziening. Aandachtspunten voor de implementatie zijn in een
apart hoofdstuk uitgewerkt.
Tot slot: mocht blijken dat een aanbesteding voor een LMS niet nodig c.q. wenselijk is dan
kan dit document gebruikt worden om te komen tot een herinrichting/herimplementatie van
het bestaande LMS zodat deze beter aansluit op de visie op de DLO.
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Noot: Deze notitie is opgesteld vanuit een DLWO-perspectief met focus op het leren. Dit
betekent dat de component Onderzoek hier buiten beschouwing blijft. Dit wil niet zeggen dat
het belang van onderzoek niet onderkend wordt. Idealiter wordt naar de toekomst toe
aangestuurd op een Digitale Leer-, Werk- en Onderzoeksomgeving. Echter, op het gebied van
Onderzoek & ICT dient Avans eerst nog een aantal stappen te maken, alvorens het zo ver is.
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2

Toekomstbeeld en uitgangspunten
De Avans ambitie 2020, de Onderwijsvisie, de Onderwijsvisie Deeltijd en de daaruit afgeleide
visie op onderwijs & ICT en het informatiebeleidsplan 2020 zijn uitgangspunt geweest voor
het vormen van de visie op de Digitale Leeromgeving 1 (DLO). Het toekomstbeeld van de DLO
is als volgt:
1F0F

“In 2024 heeft Avans Hogeschool een leeromgeving die het realiseren van de onderwijsvisie
optimaal ondersteunt. Blended onderwijs is vanzelfsprekend. Learning analytics zijn
beschikbaar voor student, docent, academie en diensten. Docenten zijn vaardig in de inzet
van ICT in het onderwijs. Door de inzet van ICT is het onderwijs meer adaptief. De DLO
ondersteunt studenten bij het volgen van een flexibele, persoonlijke leerroute. Het
overdragen en ophalen van kennis kan helemaal online en de docent blijft een cruciale rol
vervullen in het onderwijs. De technische basis onder de leeromgeving is state-of-the-art.” 2
1F

Een aantal uitgangspunten die tevens in de uitwerking van de visie naar voren komen, zijn:
De DLO:
is gebruikersvriendelijk, flexibel en gepersonaliseerd; de gebruiker zet elementen
aan/uit/in eigen volgorde en informatie wordt integraal, actueel en afgestemd op het
individu aangeboden;
werkt aan de achterkant optimaal samen met andere systemen door bijvoorbeeld
gegevens uit andere systemen te hergebruiken;
geeft personen op basis van hun identiteit, rol of groep toegang tot diensten;
ondersteunt samenwerkingsverbanden bestaande uit personen uit zowel binnen als
buiten Avans (beroepenveld, alumni, etc.);
is modulair van opbouw;
beschikt over verschillende (externe) tools om het onderwijs van de docent te
ondersteunen;
bevat weblectures en kennisclips;
kan gebruik maken van open educational resources en materialen van derden
(bijvoorbeeld uitgevers);
werkt op ieder operating systeem en via iedere browser en past afhankelijk van het
device zijn functie en vorm aan. Zo zou de vorm voor mobiele devices een app met
de meest gebruikte functionaliteiten kunnen zijn.
Overige uitgangspunten en/of ontwikkelingen die tevens van belang zijn:
-

de DLO is een samenhangend geheel van tools die voor de gebruiker voelen als één
geheel dat naadloos aansluit op zijn dagelijks leer- en/of werkproces;
Remindo is het product voor summatief toetsen;
het is duidelijk hoe LMS-functionaliteiten zich verhouden tot het bestaande en het
toekomstige applicatielandschap;
in het bijzonder is duidelijk hoe LMS-functionaliteiten zich verhouden tot de projecten
Office 365 en het Portaal;
het systeem kent een eenvoudige leercurve waardoor studenten en docenten het
systeem makkelijk in de basis kunnen gebruiken (initiële scholing). Er zijn vervolgens

1
In bijlage 1 is ter informatie een detailvertaling opgenomen van de Ambitie 2020, de Onderwijsvisie en
de Onderwijsvisie Deeltijd naar eisen voor een Digitale Leeromgeving. De in de bijlage 1 beschreven
eisen zijn expliciet meegenomen bij de totstandkoming van de visie op de DLO.
2 Bron: Visie Avans Hogeschool op de Digitale Leeromgeving - managementsamenvatting
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-

uitgebreide en laagdrempelige mogelijkheden om te leren hoe het systeem beter en
breder benut kan worden;
in mei 2018 wordt de privacywetgeving verder aangescherpt. Individuen krijgen
hierdoor meer invloed op de verwerking van hun gegevens.

Verkenning positionering en eisen aan een Learning Management System

Versie1.0

datum Juni 2018
auteurs Werkgroep LMS-vooronderzoek
pagina 9 of 82

3

Architectuur
Om de toekomst van het LMS in de breedte te kunnen verkennen en te positioneren is
gewerkt onder architectuur. Zie het volgende model:

Figuur 1: overzichtsmodel opbouw architectuur

Dit document, opgebouwd uit een aantal delen, beschrijft telkens een deel van voorgaande
architectuur. Om het totale architectuurmodel te overzien, dient figuur 1 als volgt
geïnterpreteerd te worden:
een toegangspoort geeft toegang tot allerlei functies vanuit het applicatielandschap.
Er zijn diverse ‘tegels 3’ beschikbaar die de functies toegankelijk maken. Het portaal
zelf beschikt over een aantal basisfuncties, bijvoorbeeld gericht op personalisatie;
er zijn diverse applicatiefuncties beschikbaar om het ‘leren’ mogelijk te maken. Vanuit
de leer- en werkomgeving zijn relevante functies in beeld gebracht. De
onderzoeksomgeving staat in het figuur ter volledigheid benoemd, maar is bij Avans
Hogeschool niet expliciet ontwikkeld en bijbehorende functies zijn niet
geïnventariseerd;
vervolgens is geïnventariseerd welke bestaande en toekomstige applicaties de
functies realiseren. De functies die onderwerp zijn van mogelijke verwerving zijn
expliciet in beeld gebracht;
met de te verwerven functies in beeld is gekeken naar het aspect integratie. Hiervoor
is eerst gekeken naar hoe data verwerkt en opgeslagen worden in de voor het leren
relevante applicaties. Van enkele applicaties zijn (beperkte) toekomstige
datamodellen gemaakt (gebaseerd op aannames) met als doel een beeld te vormen
van hoe de te verwerven functies optimaal kunnen integreren in het
applicatielandschap. Bovenliggend doel is om het applicatielandschap als één geheel
te laten functioneren;
2F

3

Voor tegels kan ook gelezen worden ‘componenten’ en/of ‘widgets.
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-

tot slot zijn de services in beeld gebracht die zorgen voor de daadwerkelijke
integratie en die de applicaties met elkaar laten ‘praten’.

Er is een aantal zaken die in kader van architectuur expliciet benoemd mogen worden:
het is niet altijd zo dat iedere applicatiefunctie per definitie vertaald moet worden in
één applicatie. Soms is het wenselijk om per applicatiefunctie meerdere applicaties te
hebben (bijvoorbeeld om digitale producten te maken) en uiteraard zijn er ook
functies die bij één applicatie belegd zouden moeten worden (bijvoorbeeld maar één
SIS-applicatie);
het werken met cloud applicaties kan (soms onaangekondigd) nieuwe
functionaliteiten introduceren die kunnen botsen (of verwarrend kunnen werken) met
het door de organisatie bedachte applicatielandschap. De trend van leveranciers is
over het algemeen om cloudproducten te voorzien van alsmaar meer functionaliteiten
met als doel een bredere markt te bedienen (en marktaandeel/omzet te vergroten).
Bijvoorbeeld Kaltura dat mogelijkheden biedt om mini-quizzen te integreren. Werken
met veel cloudapplicaties kan dus betekenen dat je applicatielandschap door externe
invloeden continue in beweging is en iemand (wiens verantwoordelijkheid dit is, is
een vraagstuk op zich) gebruikers keer op keer moet uitleggen wat waarvoor wel en
niet te gebruiken. Soms bieden leveranciers de mogelijkheid om nieuwe
functionaliteiten uit te zetten, maar er blijkt regelmatig wel sprake van enige
sluwheid: de functionaliteit is wel uit te zetten maar blijft wel zichtbaar waardoor
gebruikers de organisatie toch gaan vragen wat het is en waarom het uit staat (of
ook gaan vragen om het toch aan te zetten);
tot slot het begrip samenwerkingsomgeving: dit is niet één omgeving. Samenwerken
is een proces en elke applicatiefunctie kan functies bieden waardoor je samen van de
functie gebruik kunt maken – zowel in het kader van leren, onderzoeken als ook van
werken.
Architectuurprincipes
Avans beschikt over een aantal architectuurprincipes. De principes hebben onder andere tot
doel om het applicatielandschap als één geheel te laten functioneren. Van belang te melden is
dat bij het ontwerpen van de in dit document beschreven architectuur, de principes als
uitgangspunt zijn gehanteerd. Ook zijn de relevante principes meegenomen in het opstellen
van de niet-functionele eisen.
Tot slot, ter ondersteuning van de tekst worden door het document heen diverse
architectuurplaatjes weergegeven. In een aparte PDF is de totale detailarchitectuur
weergegeven die gebruikt is om bij de totstandkoming van dit document.
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DEEL I
Vanuit de visie op de DLO: functionaliteiten in beeld
In de navolgende hoofdstukken worden functionaliteiten in beeld gebracht ter ondersteuning
van het leerproces. De opbouw is als volgt:
-

hoofdstuk 4 geeft inzicht in de applicatiefuncties vanuit de leeromgeving. Dit zijn
functies die echt specifiek gericht zijn op het leren;
hoofdstuk 5 geeft inzicht in de applicatiefuncties vanuit de werkomgeving. Dit zijn
enerzijds meer generieke functies om digitale producten te creëren (zoals Office)
maar ook functies die ondersteunend zijn voor het leren (zoals logistiek en
administratieve zaken).

De beschreven functies in de navolgende hoofdstukken zijn indicatief en niet uitputtend.
Ze zijn in beeld gebracht om een voldoende kader te bieden om, verderop in dit rapport,
te kunnen bepalen waar een LMS wel en niet over gaat. De in beeld gebrachte functies zijn
een nadere uitwerking van de visie op de DLO, waarbij tevens diverse documenten van
andere hogescholen en universiteiten zijn gebruikt om meer detail en scherpte aan te
brengen. De beschrijving vormt een prima basis om te hergebruiken bij het maken van
een Programma van Eisen (PvE) voor een eventuele aanbesteding.
Bij het komen tot een uiteindelijk PvE is het van belang om samen met de
academies (met name de voorklimmers), eLCo’s en beheerders nog een
inhoudelijke reflectie uit te voeren en tevens een meer gedetailleerd onderscheid
te maken tussen eisen en wensen.
Voor de volledigheid is in bijlage 2 zichtbaar gemaakt waar de 22 digitale diensten zoals
beschreven in de visie op de DLO zijn terug te vinden in dit document.
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4

Applicatiefuncties leeromgeving
De leeromgeving is uitgewerkt in diverse applicatiefuncties die het leerproces primair
ondersteunen. Het groeperen van functies is mede gebaseerd op een standaardindeling die
door SURF gebruikt wordt voor de digitale leeromgeving 4. De volgende categorieën worden
onderscheiden:
organiseren van leren;
onderwijsmaterialen en activiteiten;
portfolio;
toetsen;
inleveren, beoordelen en inzien van opdrachten.
learning analytics;
onderwijsprocesbegeleiding onderwijseenheid;
communiceren.
3F3F

Indien
-

relevant worden bij de uitwerking van de functies vijf actoren onderscheiden:
student;
docent;
beroepenveld;
OOP, onderwijsondersteunend personeel;
functioneel beheerder.

In de navolgende paragrafen worden de functies per categorie vanuit het perspectief van de
actoren verder uitgewerkt naar eisen. Een enkele keer is sprake van een wens, geen eis. Dit
is in een dergelijk geval expliciet benoemd.
Voor een totaaloverzicht van de applicatiefuncties in de leeromgeving, zie de volgende
figuur 5.
4F

NB: het standpunt van Avans Hogeschool ten aanzien van MOOC-functionaliteit is niet helder.
De functionaliteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling en publicatie van MOOCs zijn niet
4
5

Bron: SURF (2016): Een flexibele en persoonlijke leeromgeving: een modulair functioneel model
Daar waar afbeeldingen in dit en volgende hoofdstukken niet goed leesbaar zijn, is een grotere versie

te vinden in Bijlage 4.
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meegenomen in de beschrijving van dit document. Helderheid is echter wel gewenst omdat
op dit moment Avans+, AVD, ATGM en Biobased MOOCs/SPOCs inzetten en hiervoor externe
platforms als Canvas en Curatr gebruiken.

4.1

Organiseren van leren
De component ‘Organiseren van leren’ stelt docenten in staat om een onderwijseenheid in te
richten en te voorzien van (adaptieve) onderwijscontent. Denk bijvoorbeeld aan een opzet als
tekst–video-tekst-toets-tekst-document et cetera. De onderwijsmaterialen en activiteiten die
in de content verwerkt kunnen worden, zijn afzonderlijk beschreven in §4.3. Door gebruik te
maken van educatieve standaarden, zoals SCORM en LTI 6, is het ook mogelijk om materialen
van externe bronnen op te nemen.
4 F5 F

Studenten maken vervolgens gebruik van de door de docent ingerichte onderwijseenheid
door aan de slag te gaan met geselecteerde leermaterialen en bijbehorende
onderwijsactiviteiten.
Voor een overzicht van functies in het kader van “organiseren van leren” zie de volgende
figuur.

De elementen in voorgaand figuur zijn in de navolgende paragrafen verder uitgewerkt.
Gestart wordt met een beschrijving van een aantal generieke functies (zoeken, help,
taalinstellingen en hulp voor functiebeperking) alvorens over te gaan op de inrichting en het
gebruik van onderwijscontent voor een onderwijseenheid.
4.1.1

Zoeken
Op basis van de toegang het doorzoeken van:
- (leer)content; ook over de grenzen van de eigen opleiding of academie heen;
- documenten;
- video;
- personen;
- fora.

6
SCORM = Sharable Content Object Reference Model
LTI = Learning Tools Interoperability.
SCORM en LTI zijn standaarden om externe content en resources (bijvoorbeeld van een uitgever) aan
een bestaand LMS te koppelen.
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4.1.2

Help
Een uitgebreide, duidelijke en contextgebonden helpfunctie.

4.1.3

Taalinstellingen
Minimaal een Nederlandse en Engelstalige interface. Deze is afzonderlijk instelbaar voor de
generieke navigatie en op het niveau van een onderwijseenheid 7.
5F6F

4.1.4

Hulp voor functiebeperking
Functies voor o.a. dyslexie en slechtziendheid als het vergroten van letters, het aanpassen
van kleuren en het voorlezen van teksten en beschrijvingen.

4.1.5

Persoonlijke landingspagina
De persoonlijke landingspagina bevat minimaal:
een overzicht van alle onderwijseenheden waar de deelnemer aan deelneemt;
een mogelijkheid om onderwijseenheden in te zien waar de deelnemer aan heeft
deelgenomen (onafhankelijk of de deelnemer de onderwijseenheid ook heeft
afgerond);
een overzicht van de laatste 10 openstaande onderwijsopdrachten over alle
onderwijseenheden heen. Het is tevens mogelijk om een totaaloverzicht van
onderwijsopdrachten op te vragen;
een overzicht van de 10 meest recente mededelingen en berichten over alle
onderwijseenheden heen, inclusief eventuele (algemene) overkoepelende
communicatie. Het is tevens mogelijk om op prioriteit te sorteren en een
totaaloverzicht van alle mededelingen en berichten op te vragen.

4.1.6

Overzicht per onderwijseenheid
Binnen iedere onderwijseenheid wordt een overzicht gegeven van de bij de onderwijseenheid
behorende:
(adaptieve) onderwijscontent;
leeruitkomsten;
onderwijsopdrachten;
mededelingen en berichten.
NB: een onderwijseenheid dient gezien te worden als een vak dat in een bepaalde
tijdsperiode gegeven wordt. Bijvoorbeeld wiskunde in blok 3 van semester 2 voor de
opleiding Accountancy.

4.1.7

Managen onderwijseenheid
Naast automatische creatie van onderwijseenheden op basis van het Student Informatie
Systeem (SIS) is de functioneel beheerder en/of key-user (academiegebonden) in staat om
onderwijseenheden te creëren, wijzigen en/of te verwijderen.

7

Bijvoorbeeld relevant voor ASIS en Engelstalige opleiding Milieukunde (ESSET) van ATGM.
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4.1.8

Managen toegang onderwijseenheid
Het geven van toegang tot een onderwijseenheid gebeurt enerzijds automatisch door
studenten en docenten die lid zijn van een onderwijsgroep te autoriseren voor de
onderwijseenheid waar zij aan deelnemen. Deelnemers behouden toegang (alleen lezen) tot
reeds gevolgde onderwijseenheden waardoor ze bijbehorende onderwijscontent- en
activiteiten later in de studie nog kunnen inzien.
Op het gebied van toegang zijn er daarnaast mogelijkheden om:
op basis van iemands rol toegang te verlenen en overeenkomstig rechten in te
stellen. Bijvoorbeeld docenten die overal lees- en schrijfrechten hebben en studenten
die overal leesrechten en hebben en alleen bij de relevante opdrachten schrijfrechten
hebben;
toegang te verlenen tot alleen voor het individu relevante delen van de
onderwijseenheid. Bijvoorbeeld als een externe uit het beroepenveld gevraagd wordt
om feedback te geven op een bepaald artefact;
personen zowel individueel als per batch toegang te geven;
gastaccounts te verschaffen;
selfenrollment toe te passen;
ondersteuners een deel van de werklast van docenten te laten overnemen.

4.1.9

Onderwijseenheid inrichten en gebruiken
Onderwijseenheid inrichten
Een docent voorziet een onderwijseenheid van een structuur en onderwijscontent. De docent
maakt een onderwijseenheid dus klaar om door de student gebruikt te worden voor leren.
Functioneel is het mogelijk om:
Algemeen
de onderwijseenheid te structureren. Docenten moeten de onderwijseenheid verder
kunnen inrichten met items en subitems;
als docent te werken aan de inrichting van de onderwijseenheid en deze pas als deze
geschikt is voor studenten, te publiceren;
Onderwijseenheid voorzien van onderwijscontent (zoals onderwijsmaterialen en activiteiten)
op basis van een vast sjabloon volgens een bepaalde structuur een opzet te maken
voor de onderwijseenheid. Dit sjabloon zorgt voor herkenbaarheid bij gebruikers. Zij
weten in ieder geval binnen hun eigen onderwijseenheden waar bepaalde content te
vinden is. Bijvoorbeeld eerst een inleiding, dan een praktijkvoorbeeld en dan een
opdracht;
o voor het beheer van content is een CMS beschikbaar.

door het CMS heeft informatie idealiter maar één bronlocatie vanwaar
publicatie op meerdere locaties mogelijk is;

ontsluiten van informatie is mogelijk op diverse niveaus:
•
Avans;
•
academie;
•
opleiding;
•
groep;
•
individu.

voor platte teksten kan gebruik gemaakt worden van een teksteditor,
inclusief een wiskunde-editor;

de editor voor teksten is What You See Is What You Get (WYSIWYG);
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platte teksten kunnen eenvoudig worden hergebruikt;
er zijn een Nederlandse en Engelstalige spelchecker aanwezig;
er is een scala aan mogelijkheden om de platte teksten af te wisselen
met onderwijsmaterialen en activiteiten – laatstgenoemde zijn
uitgewerkt in §4.2. Belangrijk om te vermelden is dat sommige
materialen en activiteiten afkomstig zijn vanuit het systeem zelf en
andere juist weer van buiten het systeem;
o content kan adaptief zijn en zich aanpassen aan het niveau van de student;
o content kan adaptief zijn en vrij worden gegeven op basis van de voortgang
van de student (adaptive release);
o content krijgt zinvolle metadatering mee bij aanmaak. Dit om vindbaarheid
via de zoekmachine en daarmee de mogelijkheid tot hergebruik te vergroten.
onderwijstaken te managen
o docenten kunnen onderwijstaken aanmaken en toekennen aan individuen,
onderwijsgroepen en/of onderwijstaakgroepen;
o voorbeelden van beschikbare onderwijstaken zijn: het maken van een
peerfeedbackopdracht, een portfolio, et cetera. Zie §4.2 voor diverse
activiteiten van waaruit onderwijstaken kunnen worden gevormd;
inschrijflijsten onderwijstaken
o er is een functionaliteit om laagdrempelig kleinschalig activiteiten te
organiseren waarbij het van belang is dat deelnemers zich inschrijven en/of
hun keuze kenbaar kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een ad-hoc
georganiseerde excursie, of het verder opdelen van een inloopmoment voor
de docent (ieder werkgroepje 15 minuten), et cetera.
onderwijstaakgroepen te managen
o een onderwijstaakgroep bestaat uit deelnemers van een onderwijsgroep
(eventueel aangevuld met andere identiteiten, zoals bijvoorbeeld iemand
vanuit het beroepenveld) die als doel hebben gezamenlijk een onderwijstaak
uit te voeren. Deze groepen kunnen door de docent worden gemaakt en/of
door de student. Als studenten zelf onderwijstaakgroepen aanmaken heeft dit
tot doel hun eigen leerproces te organiseren.




-

-

-

Onderwijseenheid gebruiken
Als een onderwijseenheid door een docent voorzien is van een relevante structuur en
onderwijscontent kan de onderwijseenheid vrijgegeven worden voor gebruik. Deelnemers van
een onderwijsgroep en onderwijstaakgroep krijgen toegang tot de beschikbaar gestelde
onderwijscontent. Zij houden deze gedurende hun hele studieloopbaan. Pas als de laatste
student de instelling heeft verlaten en het materiaal van de onderwijseenheid niet meer valt
onder de bewaarplicht, kan het materiaal verwijderd worden.
NB: een stage en/of afstuderen is in deze dus vanuit het leren gezien gewoon een
onderwijseenheid die is ingericht als stage en/of afstuderen en dus bijbehorende content en
opdrachten bevat. De administratieve kant van stage en/of afstuderen is functioneel
beschreven in de werkomgeving (werkomgeving).
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4.2

Onderwijsmaterialen en activiteiten
De in deze paragraaf beschreven onderwijsmaterialen en activiteiten zijn bedoeld om te
gebruiken binnen de opzet van (adaptieve) content voor een onderwijseenheid. Het CMS zelf
is kort beschreven onder §4.1.9.
De component ‘Onderwijsmaterialen en activiteiten’ valt uiteen in materialen als teksten,
plaatjes, audio, video en diverse (interactieve) onderwijsvormen als (peer)feedback, discussie
en toetsen. Toetsen en portfolio zijn bewust in een aparte paragraaf (4.3 en 4.4) gezet,
gezien het belang voor de organisatie. Qua categorie indeling passen deze activiteiten
gewoon bij het onderdeel ‘onderwijsmaterialen en activiteiten’.
Voor een overzicht van functies in het kader van “onderwijsmaterialen en activiteiten” zie de
volgende figuur.

De elementen in voorgaand figuur zijn in de navolgende paragrafen verder uitgewerkt.
4.2.1

Koppelen met Avans documenten, beeld, audio
gepubliceerde leermaterialen vanuit [product abc] kunnen eenvoudig worden
toegevoegd aan een onderwijseenheid.

4.2.2

Koppelen met Avans video
gepubliceerde video vanuit [product abc] kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan
een onderwijseenheid.

4.2.3

Koppelen met databanken
er kan eenvoudig gebruik gemaakt worden van (externe) databanken binnen de
leeromgeving.

4.2.4

Koppelen met informatiebronnen
er kunnen (web)links worden aangebracht naar interne en/of externe
informatiebronnen;
links worden gecontroleerd op beschikbaarheid (linkchecker).

4.2.5

Weblecture
Het is mogelijk om:
deel te nemen aan een realtime weblecture;
weblectures te ontwikkelen, opslaan, delen en administreren;
on demand terug te kijken (asynchroon).
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4.2.6

Discussiëren in fora en discussiegroepen
er is functionaliteit aanwezig om met elkaar te discussiëren in fora en
discussiegroepen.
het systeem voorziet in functionaliteit om te zoeken op kernwoorden in de fora en
discussiegroepen.

4.2.7

(Peer)feedback
Organisatie
mogelijkheid om zowel handmatig als geautomatiseerd at random groepjes te (laten)
maken die elkaar feedback geven;
de student moet andere gebruikers kunnen uitnodigen om feedback te geven op een
artefact dat hij gemaakt heeft;
er is functionaliteit om het proces van peerfeedback kunnen monitoren.
Vorm
-

er zijn mogelijkheden voor kwantitatieve en kwalitatieve feedback;
het is instelbaar of de docent de student vrij feedback geeft of dat hij gebruik
kan/moet maken van vooraf gedefinieerde elementen;
toekennen van feedback aan de student kan zowel geautomatiseerd via standaard
feedback als ook handmatig;
docent en student kunnen één op één van gedachte wisselen;
een wens is om naast tekstuele feedback ook feedback te kunnen geven in de vorm
van audio/video (bijvoorbeeld een webcam-clip of een vlog).

Ter overweging: een beloningsysteem voor het geven van feedback. Bijvoorbeeld door
individuen “karma” punten toe te kennen en hiervoor een status op te nemen in hun profiel
kan er een spel (gamification) element worden ingebouwd. Dergelijke beloningsystemen
kunnen het leren en/of in co-creatie kennis ontwikkelen en delen versterken.
4.2.8

Blog/wiki
er is functionaliteit aanwezig om met elkaar een blog- en/of wiki op te zetten.

4.2.9

Mediarijke interactieve content/bouwstenen externe leeromgeving
het is mogelijk om op basis van de LTI-standaard gebruik te maken van
content/bouwstenen van een externe leeromgeving (bijvoorbeeld Aleks);
het is mogelijk om gebruik te maken van content/bouwstenen van een externe
leeromgeving (bijvoorbeeld Rosetta Stone).
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4.3

Portfolio
Een portfolio kan drie functies hebben: ontwikkelinstrument, beoordelingsportfolio en
showcase. De uitwerking is als volgt:
Ontwikkelinstrument
Studenten houden een portfolio bij waarin zij hun ontwikkeling plannen, documenteren en
delen. Het portfolio is input voor interactie met een begeleider. Dit portfolio kan de looptijd
hebben van de gehele studieduur of beperkt zijn tot een of meerdere onderwijseenheden.
Producten die te zien zijn in een dergelijk portfolio zijn bijvoorbeeld het leervragenkompas,
reflectieverslagen, gespreksverslagen, logboeken, POP. Docenten, SLB’ers, mentoren en/of
medestudenten geven feedback en feedforward.
Beoordelingsportfolio
Wanneer het portfolio ingezet wordt als beoordeling, is er sprake van een summatieve toets.
Deze toets vormt in veel gevallen de afsluiting van een bepaalde periode (bijvoorbeeld de
fase van stage of afstuderen) en bevat dan bewijslast, verzameld door de student, dat in de
periode de gewenste resultaten zijn behaald. Meer specifiek zetten docenten het portfolio in
om het leerproces dat de student doormaakt, te kunnen beoordelen. Dit om te voorkomen
dat in een projectgroep de resultaten op tijd behaald worden, maar een deel van de groep
niets gedaan heeft, of een groepslid alleen onderdelen uit heeft gevoerd waarin hij toch al
goed was. Het beoordelingsportfolio vraagt om een aantal aanvullende functies. De
mogelijkheid om:
snapshots te maken waardoor een bevroren portfolio beoordeeld kan worden;
rubrics in te zetten voor de beoordeling;
het portfolio als summatieve toets te archiveren in een studentendossier.
Showcase
In de showcase laat de student zien wat hij in huis heeft. Zo kan hij het bijvoorbeeld
gebruiken bij het verwerven van een stageplaats of baan. Het showcaseportfolio bevat dan
ook alleen het ‘beste’ werk van de student (waarbij ‘beste’ ruim geïnterpreteerd moet
worden, bijvoorbeeld ook werk dat het meeste groei laat zien). In het kader van een Leven
Lang Leren (LLL) vraagt een portfolio als showcase om functies waardoor het portfolio zowel
voor de poort als na het afstuderen beschikbaar is.
Alle drie de typen instrumenten vragen van de portfolio functie dat de student:
in verband met de privacy de eigenaar is en de toegangsrechten bepaalt (zie tevens
§5.2.6);
de mate van openheid in kan stellen (bijvoorbeeld, kan een feedbackgever de
feedback van andere feedbackgevers inzien);
het portfolio met anderen binnen en buiten Avans kan delen;
anderen, binnen en buiten Avans, de gelegenheid kan geven feedback te geven op
(onderdelen van) het portfolio;
het portfolio samen kan stellen op basis van diverse artefacten van diverse gangbare
mediaformaten.
Het is belangrijk dat een portfoliocomponent goed integreert met componenten uit een
Learning Management Systeem (bijvoorbeeld feedbackfuncties).
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4.4

Toetsen
De component toetsen ondersteunt twee verschillende vormen van toetsen: summatief
toetsen en formatief toetsen. Summatieve toetsen bepalen of een student heeft voldaan aan
de eisen van een studieonderdeel en leiden vaak tot een cijfer. Formatieve toetsen helpen de
docent en student om inzicht te krijgen in lacunes in kennis of begrip van de student.
Feedback is een belangrijk onderdeel bij toetsen omdat dit adaptief leren mogelijk maakt. Bij
formatief toetsen kan aan deze feedback direct additioneel leermateriaal worden toegevoegd.
Deze component legt het toetsresultaat, de toetsactiviteit en het toetsmateriaal vast.
Daarnaast wordt vastgelegd op welk moment studenten hun toets mogen doen.
Voor een overzicht van functies in het kader van “toetsen” zie de volgende figuur.

De elementen in voorgaand figuur zijn in de navolgende paragrafen verder uitgewerkt.
4.4.1

Summatief
Er zijn 2 typen functies voor summatieve toetsing. Digitale tentamens vinden plaats in
Remindo Toets, het dedicated toetssysteem van Avans Hogeschool. Remindo is geschikt voor
het grootschalig, veilig, digitaal toetsen. De functies die nodig zijn, staan uitgewerkt in het
Programma van Eisen, zoals opgesteld voor de aanbesteding in 2016 8.
6F7F

Naast digitale tentamens kunnen ook beroepsproducten ingezet worden als summatieve
afronding van een onderwijseenheid. Deze beroepsproducten worden door een individu of een
groep ingeleverd, denk bijvoorbeeld aan een beoordelingsportfolio (zie §4.3). De docent
beoordeelt het werk en studenten krijgen vervolgens de mogelijkheid het werk, de
beoordeling en de feedback in te zien (zie §4.5).
4.4.2

Formatief
Er zijn functies om formatief te toetsen (waaronder bijvoorbeeld quizzing). Zaken die van
belang zijn:
statistische analyse;
(automatische) feedback op diverse niveaus;
diverse vraagtypen, waaronder: ja/nee vragen, (meervoudige) meerkeuzevragen,
matchingsvragen en kort-antwoordvragen;
uitwisseling van vragenbanken. Van belang is dat tenminste uitwisseling plaats kan
vinden op basis van de QTI 9 standaard;
7F8F

Bron: Beschrijvend document digitale toetsomgeving (2014).
QTI = Question and Test Interoperability; QTI is een standaard voor het opslaan en uitwisselen van
vragenreeksen.
8
9
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4.5

inzicht voor de student in het eigen leerproces;
inzicht voor de docent in voortgang en hiaten;
mogelijk gebruik van rubrics;
mogelijkheid om vragen te metadateren en een status mee te geven (in gebruik, in
bewerking, etc.);
denk ook aan inzet voor zelfevaluaties/peerassessment: de docent zet vragenlijsten
open voor studentengroepen. Elke student vult een zelfbeoordeling in. De studenten
beoordelen tevens elkaar. In een rapport wordt inzichtelijk hoe je zelf hebt gescoord
ten opzichte van hoe je collegastudenten je hebben beoordeeld.

Inleveren, beoordelen en inzien van toetsopdrachten
Om het kennisniveau van studenten te bepalen is meer nodig dan toetsen. Studenten moeten
ook (alleen of gezamenlijk) opdrachten uitvoeren en laten beoordelen. Voor de instelling is
het daarbij steeds belangrijker dat zowel de uitgevoerde opdracht als de beoordeling correct
worden bewaard en gearchiveerd. Het toeziend oog van accreditatiecommissies is een extra
reden om deze taak op te nemen in een goed werkende digitale omgeving. Een dergelijke
omgeving kan het gehele proces rond opdrachten ondersteunen. Dit proces omvat het
aanwijzen van beoordelaars, het communiceren van deadlines (op welk moment moeten
studenten hun opdrachten inleveren), het uploaden van het werkstuk door de student en het
beoordelingstraject. Ook een plagiaatcheck is hierbij onmisbaar. De component ‘Inleveren en
beoordelen van opdrachten’ zorgt voor het vastleggen van het toetsresultaat en van het
(beoordeelde) werkproduct.
Voor een overzicht van functies in het kader van “inleveren, beoordelen en inzien van
opdrachten” zie de volgende figuur.

Er zijn diverse functies gericht op het inleveren, beoordelen en inzien van opdrachten.
Mogelijkheden bij inleveren:
deadline opgeven met automatische alerts aan de student;
deadlines automatisch zichtbaar in de agenda van de student;
uploadfunctie om materialen in te leveren ter beoordeling; studenten kunnen de
meest gangbare mediaformaten uploaden.
Mogelijkheden bij beoordelen:
workflow gebaseerd. Hierdoor is het mogelijk om de beoordeling zo te
coördineren dat diverse actoren (docent/student/externe) een rol kunnen spelen
in het beoordelingsproces;
inline grading voor alle gangbare mediaformaten;
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studenten kunnen andere teamleden beoordelen op hun bijdragen en op of
referenties goed zijn opgenomen, ter voorkoming van plagiaat;
plagiaatcontrole;
feedback toevoegen
deadline opgeven bij eventuele peerfeedback;
cijfers toekennen.

Mogelijkheden bij inzien:
inzien van feedback/modelantwoord;
inzien van cijfers.

4.6

Learning analytics
Hoe gaan (individuele) studenten te werk en wat voor resultaten levert dat op? Meerdere
componenten van de digitale leeromgeving produceren relevante gegevens over
leerprocessen. Learning analytics zijn cruciaal om het onderwijs te verbeteren. Het helpt de
individuele student om zijn eigen proces te monitoren. Daarnaast maakt het duidelijk
hoe effectief bepaalde leermiddelen en werkwijzen zijn en helpt het docenten om individuele
leerbehoeften van studenten sneller en beter te herkennen. Het consequent gebruiken van
standaarden in een digitale leeromgeving is hiervoor noodzakelijk. Deze component bevat
ook toepassingen om de analyses te visualiseren en te presenteren.
Binnen Avans Hogeschool is de visie en het beleid op de inzet en het gebruik van learning
analytics nog niet vastgesteld. Voor nu is het uitgangspunt dat er verschillende functies
beschikbaar zijn in het kader van learning analytics die gericht zijn op het effectiever,
efficiënter en motiverender leren.
Voor het vastleggen en uitwisselen van learning records tussen systemen is het aansluiten op
de xAPI 10 standaard van belang.
8 F9 F

10
xAPI: de Experience API is een standaard om informatie over het leren vast te leggen en uit te
wisselen. Als bouwstenen van derden (bijvoorbeeld via ontsloten via LTI) ook beschikken over xAPI dan
is het mogelijk om de learning records van een externe bouwsteen op te nemen in het eigen LMS (dit
gaat overigens niet zomaar).
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4.7

Onderwijsprocesbegeleiding onderwijseenheid
Bij onderwijsprocesbegeleiding gaat het om toepassingsmogelijkheden waarmee de
voortgang van studenten gemonitord kan worden en er gerichte feedback gegeven kan
worden naar studenten, om ze in hun leerproces te begeleiden. Het is belangrijk hierbij een
onderscheid te maken met studieloopbaanbegeleiding. Daar gaat het ook om voortgang,
begeleiding en feedback, maar dan met het oog op de totale studieloopbaan. Deze
begeleiding is in handen van mentoren en studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers). De functies
en het bijbehorende systeem dat de studieloopbaanbegeleiding ondersteunt, Osiris, zijn te
vinden in de werkomgeving (zie hoofdstuk 5).
In deze component staat de interactie tussen student(groep) en docent binnen het kader van
een specifieke onderwijseenheid centraal. In veel gevallen zal deze interactie de vorm hebben
van inhoudelijk gerichte feedback, maar ook gericht zijn op de onderwerpen plannen en
organiseren. De component beoogt een laagdrempelig en gemakkelijk contact tussen
student(groep) en docent.
De functies behorend bij onderwijsbegeleiding van de onderwijseenheid zijn te vinden in
onderstaande figuur.

4.7.1

Dashboard
Het dashboard van de onderwijseenheid geeft weer hoe het met een specifieke student of
onderwijsgroep binnen die onderwijseenheid gaat. Het dashboard is zowel voor de student als
voor de docent te gebruiken. Zij zien ieder een eigen variant, gebaseerd op dezelfde data.
In het dashboard vinden zij:
beschikbare learning analytics (zie §4.6);
gevolgde en te volgen onderwijseenheden en (de status van) bijbehorende taken
en opdrachten;
informatie vanuit “inleveren, beoordelen en inzien van opdrachten” (zie §4.5);
informatie vanuit “portfolio” met de mogelijkheid om vanuit de
onderwijsprocesbegeleiding opdracht te geven te werken aan een
ontwikkelingsportfolio (zie §4.3).
Bij het opvragen van bijvoorbeeld informatie vanuit het portfolio en learning analytics, wordt
rekening gehouden met de door de student ingestelde privacy niveaus (zie tevens §5.2.6).
Een wens hierbij is dat het voor de student mogelijk is zichzelf te vergelijken met de
studievoortgang van de gemiddelde student.
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4.7.2

Coachen
Vanuit zowel docent- als studentperspectief zijn er mogelijkheden voor coaching.
De student heeft de mogelijkheid om:
vragen te stellen;
problemen voor te leggen;
coachingsafspraken te maken (inhoudelijke afspraken en afspraken in tijd).
De docent
-

heeft de mogelijkheid om:
de student antwoord te geven op vragen en problemen;
coachingsafspraken te maken (inhoudelijke afspraken en afspraken in tijd).
feedback te geven.

Bij de coaching gedurende de onderwijseenheid, kan gebruik gemaakt worden van een
ontwikkelportfolio dat voor de duur van de onderwijseenheid gebruikt wordt (zie §4.3).
Voor een coachingsgesprek kan naast fysiek ook virtueel gewerkt worden door functies te
gebruiken vanuit de werkomgeving, zoals bijvoorbeeld videoconferencing (zie §5.1.1).
4.7.3

Alerts
De notificaties die nodig zijn in het kader van de algemene communicatie binnen de digitale
leeromgeving, zijn te vinden in §4.8 communicatie.
In het kader van onderwijsprocesbegeleiding kan een docent instellen of hij notificaties wil
ontvangen van studenten/onderwijstaakgroepen die:
achterblijven;
een deadline (dreigen te) overschrijden;
voorlopen;
afwijken van een eigen voorgedefinieerde regel;
vragen stellen.
Een student kan notificaties instellen voor:
openstaande taken met naderende deadlines;
overschreden deadlines;
Behaalde resultaten.
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4.8

Communiceren
Communicatie omvat interactie in allerlei vormen. Allereerst natuurlijk het individuele contact
tussen docent en student of tussen docenten en studenten onderling. Docenten en andere
medewerkers moeten ook groepen studenten snel kunnen bereiken. Dit onderdeel beschrijft
alleen het communicatiedeel dat direct gerelateerd kan worden aan een Learning
Management Systeem. De meer generieke communicatievormen, zoals e-mail en
videoconferencing, zijn beschreven vanuit de werkomgeving (hoofdstuk 5).

De elementen in voorgaand figuur zijn in de navolgende paragrafen verder uitgewerkt.
4.8.1

Contactgegevens raadplegen
waar onderwijsgroepen en/of onderwijstaakgroepen in beeld zijn is het mogelijk om
te zien uit welke leden de groep bestaat;
van ieder lid uit een onderwijsgroep en/of onderwijstaakgroepen zijn de
contactgegevens opvraagbaar. Hierbij gelden de eisen van de geldende
privacywetgeving. Contactgegevens worden opgehaald uit een centraal systeem. Dit
onderdeel kent een relatie met identitymanagement “profiel en privacy” (zie §5.2.6).

4.8.2

Centrale mededelingen in onderwijseenheid publiceren
een docent moet centrale mededelingen kunnen plaatsen binnen een
onderwijseenheid voor de studenten.

4.8.3

Bericht versturen aan onderwijsgroep/onderwijstaakgroep
docenten kunnen een bericht sturen aan een geselecteerde onderwijsgroep en/of
onderwijstaakgroep;
studenten kunnen een bericht sturen binnen de onderwijsgroep en/of
onderwijstaakgroepen waar zij zelf lid van zijn.

4.8.4

Instellen en versturen notificaties
De gebruiker heeft de mogelijkheid om aan te geven:
of hij notificaties gepusht wil krijgen naar zijn mobiele device;
met welke frequentie hij deze notificaties wil ontvangen (minimale opties: geen,
dagelijks, onmiddellijk);
De gebruiker heeft de mogelijkheid om notificaties te ontvangen over:
wijzigingen binnen de onderwijseenheid;
openstaande taken;
het (mogelijk) overschrijden van deadlines;

Verkenning positionering en eisen aan een Learning Management System

Versie1.0

datum Juni 2018
auteurs Werkgroep LMS-vooronderzoek
pagina 26 of 82

-

5

inleveren en beoordelen van opdrachten (zie §4.5).

Applicatiefuncties werkomgeving
Dit onderdeel beschrijft diverse functies uit de werkomgeving die een relatie hebben met het
leren. Er gekeken vanuit twee invalshoeken:
generiek en productie;
administratief en logistiek.
Het programma DOO realiseert diverse proces- en IT-veranderingen. Nog niet van alle
projecten is exact duidelijk hoe deze zich in de toekomst ontwikkelen. Op basis van
beschikbare informatie vanuit het programma zijn in dit hoofdstuk functies beschreven.
Daar waar informatie nog niet aanwezig was zijn aannames gedaan. Deze zijn gestoeld op
het denken vanuit de Avans Onderwijsvisie (o.a. flexibel onderwijs).
In dit hoofdstuk is bewust een uitgangspunt gekozen om verderop in het document (zie
hoofdstuk 7 en 8) een beeld te kunnen vormen van de interactie tussen het LMS en andere
systemen.

5.1

Generiek en productie
Generieke en productie functies omvatten het maken, ontsluiten en archiveren van
(onderwijs) materiaal en de bijbehorende communicatie. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij
de invulling van functies vanuit de burcht 11. Voor een overzicht, zie onderstaande figuur.
9F10F

11

Toelichting op de metafoor van burcht, stad en platteland is te vinden in het SURF Werkboek Visie op

DLWO (2014) – blz. 24 en 25.
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De elementen in voorgaand figuur zijn in de navolgende paragrafen verder uitgewerkt. De
functionele uitwerking is minder diepgaand dan in hoofdstuk 4 gezien het functies betreft die
worden ingevuld door andere applicaties dan een LMS.
5.1.1

Communiceren
Avans voorziet in functies om te communiceren, in de vorm van e-mail, agenda, telefonie en
videoconferencing.

5.1.2

Avans documenten, beeld, audio
Avans biedt gebruikers functies gericht op het (samen) ontwikkelen, delen, opslaan,
publiceren en archiveren van documenten, beelden en audio. Het betreft bestanden die, in
tegenstelling tot video, geen bijzondere (krachtige) voorziening vragen om te ontwikkelen, op
te slaan en vooral (grootschalig) te delen.
Het is belangrijk dat er een adequate functie is voor de opslag van onderwijsmateriaal,
beroepsproducten of andersoortige opdrachtuitwerkingen en organisatiegerelateerde
producten. Hierbij is een goede functie voor metadatering zeer belangrijk om de vindbaarheid
van bestanden te optimaliseren. Dit vergemakkelijkt delen en hergebruiken en ondersteunt
processen als het accreditatieproces.

5.1.3

Avans video
Gebruikers hebben de beschikking over functies gericht op het (samen) ontwikkelen, delen,
opslaan, publiceren en archiveren van video’s in diverse vormen; kennisclips, animaties,
screencasts, opnames van gebeurtenissen, trailers etc.

5.1.4

Digitaal schoolbord
Avans voorziet in functies om gebruik te kunnen maken van een digitaal schoolbord.

5.1.5

Functies vanuit het platteland
Het platteland biedt diverse functies met een focus op productie. Bijvoorbeeld in het kader
van communiceren is ook een applicatie als Whatsapp gangbaar. Voor het maken van
screencasts wordt Screencast-o-matic veel gebruikt. De functies van het platteland zijn
verder niet in kaart gebracht. Het is echter van belang dat Avans Hogeschool een beeld heeft
van de functies die door studenten, docenten en medewerkers vanuit het platteland worden
gebruikt in het kader van werken, leren en onderzoeken. Dit om te bepalen waar gaten vallen
- en gevuld moeten worden - in het applicatielandschap zoals Avans het aanbiedt.
Applicaties uit het platteland die door studenten en docenten geregeld gebruikt worden, zijn
door de Gebruikersraad Onderwijsapplicaties in beeld gebracht. Er zal gecheckt worden in
hoeverre zij in lijn zijn met de aangescherpte privacywetgeving.
Zie bijlage 3 voor een overzicht (het overzicht is niet uitputten en wordt regelmatig
aangepast).
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5.2

Administratief en logistiek
In het kader van leren zijn vanuit de invalshoek administratief en logistiek diverse functies in
beeld gebracht. Gebruikers zijn hoofdzakelijk docenten, medewerkers van academiebureaus,
medewerkers van diensteenheden en in mindere mate studenten. Zie de volgende figuur.

De elementen in voorgaand figuur zijn in de navolgende paragrafen verder uitgewerkt.
5.2.1

SIS - Studentinformatiesysteem
Het SIS is niet alleen een belangrijk administratief onderdeel, maar vormt ook een basis voor
vele systemen qua inrichting. Hier volgt een beschrijving van de diverse functies die
voorgesteld worden bij het SIS. Een aantal functies is in lijn met de huidige inrichting van
Osiris. Een aantal functies ook zeker niet. Naar verwachting zal de flexibilisering van
onderwijs (waaronder persoonlijke leerroutes) een aanpassing vragen van de huidige
inrichting van Osiris. Op dit moment zijn er gesprekken tussen DFS en het programma OWL
om bijvoorbeeld de aanbodcatalogus 12 vorm te geven.
10F11 F

Inrichten onderwijs
Onderwijseenheid administreren
Voorstelling/aanname: per vak of module in de tijd (inclusief toets) maakt bijvoorbeeld de
SIS-coördinator een onderwijseenheid aan (Bijvoorbeeld Wiskunde-S1-B1). Belangrijk is dat
alle academies voorgaande binnen het SIS op dezelfde manier doen. Alleen dan kunnen
andere applicaties de onderwijseenheid ook gebruiken als basisstructuurelement. Binnen de
onderwijseenheid definieert de opleiding de bijbehorende leeruitkomsten.
Opleiding administreren
Iedere opleiding geeft aan uit welke onderwijseenheden ze bestaan. Uiteraard zullen
sommige onderwijseenheden verplicht zijn en andere optioneel.

12

De aanbodcatalogus bevat het onderwijs waaruit de student kan kiezen: het aanbod.
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NB: door bepaalde onderwijseenheden op termijn los te koppelen van de opleidingen kan
Avans met een aantal Avansbrede onderwijseenheden werken voor vakken zoals statistiek en
communicatieve vaardigheden.
Administreren persoonlijke leerroute
Voorstelling/aanname: iedere student geeft aan welke onderwijseenheden hij volgt. Middels
de hiervoor voorgestelde werkwijze kan een opleiding voor iedere student een persoonlijke
leerroute aangeven. De opleiding waarvoor de student staat ingeschreven, bepaalt op welke
onderwijseenheden de student zich wel/niet kan inschrijven. Per student administreert de
opleiding de behaalde resultaten (onderwijseenheden, competenties, leeruitkomsten). Voor
iedere individuele student legt men zo de persoonlijke leerroute vast.
Onderwijsgroep onderwijseenheid administreren
Op basis van het aantal inschrijvingen voor een onderwijseenheid maakt bijvoorbeeld een
blokcoördinator een of meerdere onderwijsgroepen aan. De onderwijsgroep bevat de
studenten die de onderwijseenheid gaan volgen. In het SIS ontstaat de onderwijsgroep. Later
koppelt men aan de onderwijsgroep ook docenten (met inzet van Xedule). Onderwijsgroepen
zijn dus gekoppeld aan onderwijseenheden.
Inschrijven op onderwijseenheid
Het SIS voorziet in functies om als student in te schrijven op een onderwijseenheid en de bij
de onderwijseenheid behorende toets.
Aanwezigheidsregistratie 13
Gebruikers hebben de beschikking over functies om de aanwezigheid van een student bij het
volgen van een onderwijseenheid in te kunnen zien en te kunnen administreren.
12F

Cijfers en studievoortgang
Het SIS beschikt over functies om cijfers en studievoorgang in te zien en te administreren. Te
denken valt aan het opslaan van het cijfer van een summatieve toets of het toegekende cijfer
van een beoordeeld summatief beroepsproduct.
Studentendossier
Er is een studentendossier om summatieve beroepsproducten in op te slaan. Denk
bijvoorbeeld aan een stage- en/of afstudeerverslag of andere summatieve producten die
relevant zijn voor accreditatiedoeleinden en de selectielijst hogescholen 14.
11F13F

Studenteninformatie
Het systeem biedt functies om studentinformatie in te zien en te administreren.
Studieloopbaanbegeleiding
Het systeem biedt inzicht in:
cijfers;
studievoortgang;
het ontwikkelportfolio van de student;
bijzondere omstandigheden vanuit het decanaat (ziektes, beperkingen of
persoonlijke problemen).

13
Deze functie is op dit moment nog niet aanwezig in het SIS (Osiris). Wel is door Avans Hogeschool de
functie op de landelijke wensenlijst van CACI (producent OSIRIS) gezet.
14
De selectielijst hogescholen bevat per proces welke zaken een hogeschool wettelijk dient te archiveren
(inclusief bewaartermijn).
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Het systeem geeft de mogelijkheid om afspraken met studenten in te plannen en de
uitkomsten te administreren.
Validering en certificering extern onderwijs (EVC)
Aangezien per onderwijseenheid leeruitkomsten inzichtelijk zijn gemaakt, is het eenvoudiger
om extern onderwijs te valideren. Op basis van de EVCs kan een student vrijstelling krijgen
voor bepaalde onderwijseenheden.
NB: ook de behaalde resultaten van gevalideerde MOOCs zouden kunnen resulteren in het
toekennen van EVCs.
Decanaat
Ten aanzien van het decanaat zijn er functies voor het inplannen van afspraken met
studenten en het veilig administreren van de uitkomsten. Hierbij is privacy van het grootste
belang. Bijzondere omstandigheden kunnen worden geregistreerd en deze informatie is
toegankelijk voor die personen voor wie de informatie van belang is (bijvoorbeeld een
roosteraar voor extra tijd toets, een SLB-er, etc.).
5.2.2

Roosteren
Rooster
Er zijn functies om het rooster in te zien en te administreren.
Selfservice ruimte reserveren
Er is een functie om ruimtes te reserveren, deze in te zien, reserveringen te wijzigen en te
annuleren. Docenten, OOP en studenten hebben de beschikking over deze functie.
Verbinden docent aan onderwijseenheid en onderwijsgroep
Het systeem biedt functies voor het administreren van de relatie tussen onderwijseenheid,
onderwijsgroep en docent.

5.2.3

Relatiemanagement
Er zijn functies gericht op het managen en vastleggen van relaties.

5.2.4

Vragenlijsten
Het systeem biedt functionaliteit voor vragenlijsten, bijvoorbeeld in het kader van het
uitvoeren van blokevaluaties.

5.2.5

Stage en afstuderen
Medewerkers van Avans Hogeschool hebben de beschikking over functies gericht op het
administreren, matchen en managen van contracten gericht op stage en afstuderen.
NB: Om stage en afstuderen vanuit het leren te ondersteunen, richt in veel gevallen de
stage- en afstudeercoördinator een onderwijseenheid in binnen het LMS.

5.2.6

Identity- en accesmanagement
Identiteitenbeheer (inclusief externen)
Er zijn functies om identiteiten te beheren. Tevens is het mogelijk om (tijdelijke) externen
van attributen te voorzien, zodat de externe identiteit toegang kan krijgen tot de voor hem
relevante Avans voorzieningen. Denk bij externen aan:
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collega-instellingen en het werkveld;
toeleverend onderwijs;
stage- en afstudeerbedrijven/begeleiders;
visiterende panels.

Lidmaatschap administreren
Er zijn functies om de lidmaatschappen van identiteiten te administreren. Een lidmaatschap
kan bijvoorbeeld inhouden dat een identiteit lid is van een bepaalde onderwijsgroep, groep, of
organisatie-eenheid.
Profiel en privacy instellingen
Een identiteit heeft de beschikking over een aantal functies waarmee hij algemene profiel- en
privacyinstellingen kan opgeven, zoals:
het opgeven van profielgegevens (minimaal: foto, e-mailadres en mobiel
nummer) en deze binnen alle onderwijseenheden kunnen gebruiken – zie §4.3.2;
aanvullend kan een gebruiker ook bijvoorbeeld informatie op het gebied van
social media opnemen bij zijn profiel;
het aangeven op welk niveau bepaalde gegevens in te zien zijn en voor wie (zelf,
iedereen, mensen binnen een onderwijseenheid);
het aangeven welke gegevens openbaar zijn (bijvoorbeeld openstellen van het
portfolio, maar ook welke data wel/niet te delen in het kader van learning
analytics).
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DEEL II
Vertalen van functies naar de te verwerven voorziening
In de navolgende hoofstukken wordt de te verwerven voorziening in beeld gebracht en nader
uitwerkt. De opbouw is als volgt:
-

hoofdstuk 6 beschrijft de afbakening van de te verwerven voorziening. De koppeling
naar Office365 is hierbij expliciet gemaakt;
hoofdstuk 7 brengt data, integratie en aandachtspunten van de te verwerven
voorziening in beeld;
hoofdstuk 8 beschrijft het toegangskanaal waarlangs functionaliteiten van de te
verwerven voorziening beschikbaar wordt gemaakt aan eindgebruikers: het Avans
portaal;
hoofdstuk 9 schetst de verwachtingen die er zijn ten aanzien van andere systemen
om de te verwerven voorziening optimaal in het applicatielandschap te laten
functioneren.
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6

Te verwerven voorziening
De in kaart gebrachte applicatiefuncties vanuit de leer- en werkomgeving (hoofdstuk 4 en 5)
zijn gekoppeld aan applicaties die de functies realiseren. Deze vertaling is in detail uitgewerkt
in een totaalarchitectuur (zie aparte PDF). Zowel toekomstige applicatieveranderingen (vanuit
het DOO-programma) als bestaande applicaties zijn in het overzicht opgenomen.
Op basis van het toekomstbeeld en bijbehorende uitgangspunten (hoofdstuk 2) zijn diverse
functies geïdentificeerd die tezamen de “te verwerven voorziening” vormen. Het beeld is dat
de te verwerven voorziening bestaat uit twee applicaties:
Learning Management Systeem (LMS);
weblectureapplicatie.
Met betrekking tot portfoliofunctionaliteiten is het voorstel deze mee te nemen in een
eventuele aanbesteding van een LMS waarbij ambitieuze functies worden opgenomen als
wensen. Alleen als de ambitie (die nog onduidelijk is) van Avans ten aanzien van portfolio’s
niet door het LMS geleverd kan worden, dient een afzonderlijke applicatie te worden
geworven. Om ervoor te zorgen dat integratie aspecten niet uit het oog worden verloren is dit
document verder gebaseerd op de meest complexe situatie: een losse portfolioapplicatie.
Op de navolgende pagina’s is een uitwerking gegeven van de afbakening van
eerdergenoemde applicaties inclusief een onderbouwing.
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LMS
De volgende functies worden gerealiseerd door het LMS:
Functie
Organiseren van leren
Onderwijsmaterialen en
activiteiten
Toetsen

Toelichting
Alle onderdelen.
Alle onderdelen met uitzondering van
weblectures en portfolio.
Formatief en voor de beoordeling van
beroepsproducten ook summatief

Inleveren, beoordelen en
inzien van opdrachten
Learning analytics
Onderwijsprocesbegeleiding
onderwijseenheid
Communiceren

Beschreven in §
4.1
4.2 m.u.v. 4.2.5
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Zie de volgende figuur voor een visualisatie:

Onderbouwing:
Kiezen voor een all in one LMS-oplossing die modulair van opbouw is, sluit op dit
moment het meest aan bij de huidige marktontwikkelingen. Belangrijk is dat
functionaliteiten aan en uit kunnen worden gezet (ook qua licentiekosten). Avans
Hogeschool heeft hierdoor de mogelijkheid om voor bepaalde functies in de toekomst
applicaties van een andere leverancier te gebruiken. Het idee om vanuit allerlei losse
applicaties van verschillende leveranciers een samenhangende leeromgeving samen
te stellen staat in de kinderschoenen 15 maar lijkt wel de toekomst te hebben.
Leveranciers houden voorlopig vast aan hun huidige businessmodellen en het beeld is
dat het nog zeker vijf jaar duurt voordat leveranciers hun LMS als losse en
uitwisselbare bouwstenen gaan aanbieden. Kiezen voor een all-in-one oplossing qua
LMS is dus voornamelijk marktgedreven. Het is hierbij van belang om te kiezen voor
een systeem dat de LTI-standaard ondersteunt. Hierdoor kunnen bouwstenen van
andere leveranciers worden opgenomen in een bestaand LMS. Voorgaande keuze sluit
13F14F

15
O.a. gebaseerd op een bezoek aan de SURF Seminar Challenge Day 2017: de modulaire leeromgeving
in de praktijk (28-9-2017) en de SURF bijeenkomst Next Generation Learning Architecture (1-9-2017).
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één op één aan op de eerdere uitwerking van de visie op de DLO: “kiezen voor een
flexibel intuïtief LMS als hoeksteen voor de DLO” (Visie op de DLO - §6.1, blz. 30);
In het bijzonder is gekeken naar de rol van Office365 in relatie tot een LMS. Conclusie
is dat Office365 geen LMS is 16. Van belang is om te gaan voor een optimale
integratie met de Office365 producten. Met de producten van Microsoft, zoals
bijvoorbeeld SharePoint, zouden wel onderdelen van een LMS kunnen worden
nagebouwd. Voorgaande is echter niet een kerntaak van Avans Hogeschool.
Uitgangspunt bij het maken van applicatiekeuzes is het beleid ‘kopen voor maken’
wat wil zeggen dat Avans bij voorkeur bestaande systemen koopt en niet zelf
systemen ontwikkelt.
14F15 F

Aandachtspunten:
het is van belang dat het LMS goed integreert met Office 365. De volgende
onderdelen zijn in beeld 17:
o (eis) voor leermaterialen – koppeling met Office365 document management;
o (wens) voor hergebruik profiel/contactgegevens – mogelijk Office365 Delve in
combinatie met IAM;
o (wens) voor hergebruik groepsamenstellingen – Office365 Teams in
combinatie met IAM waarbij tevens aandacht is voor de VOOT 18 standaard;
o (wens) Office365 – Onenote (dit kan, Onenote is LTI-compatible, een juiste
inzet in het kader van onderwijs moet nog worden bepaald).
mocht ervoor gekozen worden om portaal functies in te vullen met behulp van
Office365 – SharePoint dan is het belangrijk dat er LMS “tegels” beschikbaar zijn (zie
hoofdstuk 8 – visuele integratie);
daarnaast wordt opgemerkt dat Office365 Teams zich in een snel tempo ontwikkeld.
Vooralsnog is er geen LTI-integratie beschikbaar, maar duidelijk is dat Teams een rol
kan spelen bij het invulling geven aan functionaliteiten op het gebied van
samenwerken.
15F16F

17F

16
O.a. gebaseerd op een bezoek van Nico Juist aan Avans Hogeschool (21-9-2017) en een bezoek van
Rapid Circle (2-10-2017) over de inzet van Office365 in relatie tot een DLO/LMS.
17
Alle DLO functionaliteiten uit hoofdstuk 4 en 5 zijn samen met Office365 functioneel beheerders vanuit
het team DIF-IBRM afgezet tegen de mogelijkheden van Office365 (29-11-2017). De uitwerking van
waar Office365 het LMS kan versterken is verwerkt in de hoofdstukken 7 en 8.
18
VOOT staat voor Virtual Organisation Orthogonal Technology. Dit protocol zorgt voor de koppeling van
een externe groupprovider met SURFconext en de uitwisseling van groepsinformatie, zoals de groepen
waar een gebruiker lid van is en leden van de groep.
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Weblecture applicatie
De volgende functies worden gerealiseerd door de weblecture applicatie: ·

De beschrijving van de functies die genoemd zijn in voorgaand figuur zijn uitgewerkt in
§4.2.5. De onderbouwing om te kiezen voor een aparte applicatie voor weblectures is als
volgt:
het realtime verzorgen en on demand afspelen van (interactieve) weblectures vraagt
om specifieke software en hardware. Deze functionaliteit is nauwelijks voorhanden in
bestaande all in one LMS-producten. Voorgaande, in combinatie met de ambitie van
Avans Hogeschool, rechtvaardigt te kiezen voor een apart product. Belangrijke
voorwaarde is dat de weblectures integreren in het LMS;
face2face onderwijs aanbieden in combinatie met online (afstand)onderwijs sluit aan
op de behoefte van studenten. Avans Deeltijd heeft een flexibiliseringstraject ingezet
waar weblectures een duidelijke toegevoegde waarde kunnen bieden. Ook studenten
in het voltijdonderwijs maken graag gebruik van weblectures, bijvoorbeeld wanneer
het openbaar vervoer hen in de steek laat of wanneer zij vlak voor een tentamen de
stof nog eens willen doornemen 19.
16F18 F

Aandachtspunten:
de ambities ten aanzien van weblectures/onderwijs op afstand zijn op corporate
niveau nog onvoldoende beleidsmatig uitgewerkt. Deze ambitie bepaalt ook wat
minimaal en optimaal nodig is als het gaat om het weblectureproof maken van
lokalen. Van belang is dus om eerst het ambitieniveau op het gebied van
weblectures/onderwijs op afstand vast te stellen en concreet uit te werken, alvorens
invulling te geven aan de bijbehorende voorziening;
in het kader van de Office365 integratie is het van belang dat onderzocht
wordt of Skype for Business en Office365 Streams (en flankerende producten
als Office Mix) kunnen voorzien in de gevraagde functionaliteit. Tevens
dienen keuzes afgezet te worden tegen het in 2015 door Avans aangeschafte
videoplatform Kaltura/Mymedia. Op dit platform plaatsen en delen docenten
en studenten op dit moment hun video’s en afbeeldingen. Het platform biedt
ook de mogelijkheid om het eigen beeldscherm of het beeld van de webcam
op te nemen. Mogelijk is er, door waarschijnlijk tevens een hardwareaanpassing door te voeren, e.e.a. te optimaliseren/standaardiseren. Hierbij
dienen dan ook de systemen voor videoconferencing in overweging genomen
te worden.
19

In 2015 heeft de studentgeleding van de AMR reeds uitgesproken meer faciliteiten te willen voor

videocolleges om studenten, passend bij de Ambitie 2020, de mogelijkheid te geven overdag ondernemer
te zijn of actief in de politiek, zonder onderwijs te moeten missen.
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Portfolio applicatie
De beschrijving van de te verwerven portfoliofunctie is opgenomen in §4.3.
Zoals in het begin van dit hoofdstuk reeds aangegeven is, heeft het de voorkeur om de
portfoliofunctionaliteiten mee te nemen in een eventuele LMS-aanbesteding alvorens te
kiezen voor een aparte applicatie.
De onderbouwing om toch te kiezen voor een aparte portfolioapplicatie is volgt:
Het aantal LMS-aanbieders dat uitgebreide portfoliofunctionaliteit geïntegreerd
aanbiedt, is zeer beperkt;
Het portfolio speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling naar Leven Lang Leren. Dit
betekent idealiter dat iemand een persoonlijk portfolio heeft dat gekoppeld is aan
hemzelf en niet aan een bepaalde onderwijsinstelling. Het portfolio gaat met de
persoon mee, waar hij ook werkt of studeert. Op dit moment is dit slechts
toekomstmuziek en komt een aankomend student niet bij Avans aan met een gevuld
en toegankelijk portfolio;
Echter, Avans heeft als ambitie om meer en meer in te spelen op de individuele
student, diens ervaringen en diens behoeften. Met namen in het Deeltijdonderwijs
worden op dit vlak reeds de eerste stappen gezet. Om deze aansluiting te kunnen
maken, is een portfolio een belangrijk instrument. Avans wil studenten dan ook voor
de poort reeds een portfolio laten maken, om dit de input te kunnen laten zijn van
een persoonlijke intake. Dit vraagt een en ander van de portfolioapplicatie en IAM
(ten behoeve van toegang voor de poort);
De ambitie om meer en meer te flexibiliseren en in te spelen op de individuele
student, vraagt om een krachtig portfolio. Waar nu cohorten in grote lijnen eenzelfde
programma volgen, is in de toekomst de student meer dan nu uniek. Het portfolio
kan op ieder moment laagdrempelig inzichtelijk maken waar de student staat in zijn
ontwikkeling. Dit vanuit diverse perspectieven (student zelf, vakdocent, SLB’er,
stagebegeleider etc.);
In het verlengde van het voorgaande wil Avans het portfolio ook graag gebruiken als
tool voor studenten om zich te presenteren naar het beroepenveld. Dit niet alleen
gedurende de opleiding, maar ook na de opleiding, als showcase. Zolang een portfolio
niet aan een persoon gekoppeld is, maar aan een instelling, zal het portfolio na
afsluiten van de opleiding hetzij ontoegankelijk zijn hetzij toegankelijk maar bevroren
zijn;
Voorgaande punten zorgen voor een rechtvaardiging om te kiezen voor een apart
portfoliosysteem. Voorwaarde is wel dat het portfoliosysteem optimaal integreert met het
LMS. Bij de keuze voor een optimale integratie is het een mogelijkheid om bij een eventuele
aanbesteding van een nieuw LMS de eisen ten aanzien van portfolio’s als wens mee te
nemen. Hierdoor worden leveranciers die geen portfoliofunctionaliteiten vanuit het LMS
aanbieden niet uitgesloten en heeft Avans Hogeschool de kans om toch een leverancier te
vinden die uitgebreide portfoliofunctionaliteiten geïntegreerd aanbiedt vanuit een standaard
LMS.
Aandachtspunten:
de ambities ten aanzien van portfolio zijn op corporate niveau nog onvoldoende
beleidsmatig uitgewerkt; Portfolio’s worden in diverse academies verschillend
gebruikt. Soms als ontwikkelinstrument, soms als eindproduct voor een bepaalde
onderwijseenheid en zelden tot nooit als een weerslag van de totale opleiding. Er zijn
ook academies waar het portfolio helemaal niet gebruikt wordt. Van belang is om
eerst het ambitieniveau vast te stellen en nader te concretiseren, alvorens invulling te
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geven aan de bijbehorende voorziening. In het bijzonder is van belang om duidelijk te
maken welke informatie diverse actoren binnen Avans willen zien en waarom? Vele
studenten vinden het geen prettig idee als exact zichtbaar is waar ze goed en minder
goed in zijn;
op het gebied van Office 365 is het van belang dat er artefacten gebruikt kunnen
worden vanuit de Office 365 omgeving, zoals documenten.

In het volgende hoofdstuk wordt het LMS, de weblecture- en portfolioapplicatie (tezamen de
te “verwerven voorziening” genoemd) verder uitgewerkt in termen van data en integratie.

7

Data en integratie
In de navolgende paragrafen wordt de te verwerven voorziening verder uitgewerkt in termen
van data en integratie. Dit geeft inzicht in welke zaken van belang zijn bij de inrichting van de
voorziening en de samenwerking van de voorziening met andere systemen.

7.1

Learning Management Systeem
Informatiemodel
Het volgende informatiemodel geeft alleen de elementen weer die het meest van belang zijn
voor de inrichting en integratie van het LMS.

Het LMS is ingedeeld in onderwijseenheden (tijdsgebonden en cohortgebonden) en verder,
gegeven de inhoud van de onderwijseenheid, ingedeeld in diverse structuurelementen. De
onderwijseenheid bevat onderwijscontent in de vorm van leer-en/of toetsmateriaal. Content
kan vanuit een extern systeem komen (met behulp van de LTI-standaard). Leermaterialen in
de vorm van documenten kunnen in de nabije toekomst worden ontsloten vanuit Office365.
Er zijn diverse onderwijsactiviteiten te formuleren gericht op leren en/of toetsen.
Het is mogelijk om voor de diverse onderwijsactiviteiten samengestelde
onderwijstaakgroepen te maken. Van diverse activiteiten kunnen learning records worden
bijgehouden.
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Integratie
De integratie van het LMS met haar omgeving is uitgewerkt vanuit een aantal invalshoeken,
te weten:
Externe systemen
Het LMS:
kan koppelen met een systeem voor plagiaatscan voor de afhandeling van
plagiaatdetectie. Gezien de recente ontwikkeling rondom Ephorus (End of Life) en de
markt (het aantal plagiaatleveranciers daalt en diegenen die overblijven migreren
functionaliteiten waardoor je meer krijgt dan plagiaatsoftware alleen en de functie erg
kostbaar wordt) kan het wenselijk c.q. nodig zijn om plagiaatdetectie mee te nemen
in een eventuele aanbesteding;
kan koppelen met de binnen Avans beschikbare databanken en informatiebronnen;
kan integreren met Office365 20, bijvoorbeeld op het gebied van:
o (eis) voor leermaterialen – koppeling met Office365 document management;
o (wens) voor hergebruik profiel/contactgegevens – mogelijk Office365 Delve in
combinatie met IAM;
o (wens) voor hergebruik groepssamenstelling – Office365 Groups in
combinatie met IAM waarbij tevens aandacht is voor de VOOT-standaard;
o (wens) Office365 – OneNote (dit kan, OneNote is LTI-compatible, een juiste
inzet in het kader van onderwijs moet nog worden bepaald).
kan videomaterialen uit het door Avans te gekozen videoplatform opnemen
(NB: mogelijk komt Kaltura/Mymedia ter discussie gezien de te verweven weblecture
software);
kan op basis van de LTI-standaard (externe) onderwijscontent opnemen binnen de
eigen omgeving. Een belangrijke LTI-koppeling is die met Remindo;
kan op basis van de QTI standaard gebruik maken van externe vragen- en
toetsbanken ten behoeve van formatief toetsen;
kan op basis van de xAPI standaard eventueel beschikbare learning records van
externe onderwijscontent opnemen binnen de eigen omgeving.
19F

Mocht ervoor gekozen worden om voor sommige delen van het LMS andere systemen (denk
aan Office365) in te zetten, dan is het belangrijk dat deze waar nodig kunnen integreren met
het gekozen LMS en beschikken over “Tegels” voor het portaal. Daardoor blijft de beleving
van de gebruiker dat hij binnen één digitale leeromgeving werkt, overeind.
Services
Het LMS:
gebruikt standaarden (SAML2) voor authenticatie 21 en doet dat via services die door
SURF worden aangeboden (zogenaamde Surfconext hub).
raadpleegt de zogenaamde attribuutservice (IAM) voor het verlenen van toegang tot
een onderwijseenheid. Uitgangspunt is dat om toegang te krijgen tot een
onderwijseenheid, de gebruiker lid dient te zijn van de bij de onderwijseenheid
behorende onderwijsgroep.
kan centraal opgeslagen privacy-instellingen van een gebruiker opvragen (IAM) en
hanteren voor o.a. learning analytics.
20F

20

21

Office365-producten ontwikkelen zich continu. Dit lijstje gaat uit van de situatie in november 2017.
Authenticatie is het proces van controle of een gebruiker, een andere computer of applicatie

daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn.
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ESB
De volgende onderdelen zijn in vizier:

Het LMS:
hanteert onderwijseenheden, leeruitkomsten en onderwijsgroepen uit het SIS om de
basisstructuur van het systeem in te richten;
kan notificaties doorgegeven aan een Avans notificatie systeem;
kan een toegekend cijfer van een summatieve toets doorgeven aan het SIS (Osiris);
kan toegekende cijfers van een formatieve toets of oefening uitwisselen met Remindo
(tweerichtingsverkeer);
kan een summatief beroepsproduct laten archiveren in het studentendossier en het
portfolio.

7.2

Weblectureapplicatie
Informatiemodel
Het volgende informatiemodel geeft alleen de elementen weer die het meest van belang zijn
voor de inrichting en integratie van de weblectureapplicatie.

De weblectureapplicatie is ingedeeld in onderwijseenheden (tijdsgebonden). Per
onderwijseenheid zijn weblectures en bijbehorende video’s toegankelijk voor
onderwijsgroepen die behoren tot een onderwijseenheid.
Integratie
De integratie van de weblectureapplicatie met haar omgeving is uitgewerkt vanuit een aantal
invalshoeken, te weten:
Externe systemen
De weblecture applicatie:
kan integreren met het door Avans gekozen LMS;
Services
De weblecture applicatie:
hanteert de surfcontext hub voor authenticatieservices (o.b.v. SAML2);
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raadpleegt de attribuutservice (IAM) voor het verlenen van toegang tot een
onderwijseenheid. Uitgangspunt is dat een gebruiker lid dient te zijn van de bij de
onderwijseenheid behorende onderwijsgroep. Toegang is van belang voor zowel het
terugkijken als ook het klaarzetten van een real-time sessie/uitzending.

ESB
De volgende onderdelen zijn in vizier:

De weblectureapplicatie:
- hanteert onderwijseenheden en onderwijsgroepen uit het SIS om de basisstructuur
van het systeem in te richten.

7.3

Portfolio
Informatiemodel
Het volgende informatiemodel geeft alleen de elementen weer die het meest van belang zijn
voor de inrichting en integratie van de portfolioapplicatie.

Portfolio’s zijn minimaal beschikbaar op twee niveaus: op het niveau van de onderwijseenheid
en op identiteitsniveau. Op het niveau van een onderwijseenheid kan er een portfolio bestaan
zijnde een formatief en/of summatief beroepsproduct. Overall op identiteitsniveau kan er een
portfolio bestaan als showcase.
Integratie
De integratie van de portfolioapplicatie met haar omgeving is uitgewerkt vanuit een aantal
invalshoeken, te weten:
Externe systemen
De portfolioapplicatie:
kan door de student gecreëerde materialen (artefacten) uit Office365 opnemen.
Services
De portfolioapplicatie:
hanteert de surfcontext hub voor authenticatieservices (o.b.v. SAML2);
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raadpleegt de attribuutservice (IAM) voor het verlenen van toegang tot een
onderwijseenheid. Uitgangspunt is dat een gebruiker lid dient te zijn van de bij de
onderwijseenheid behorende onderwijsgroep;
kan centraal opgeslagen privacy-instellingen van een gebruiker opvragen (IAM) en
hanteren voor het portfolio;

ESB
De volgende onderdelen zijn in vizier:

De portfolioapplicatie:
hanteert onderwijseenheden uit het SIS om de basisstructuur van het systeem in te
richten;
- kan een summatief beroepsproduct laten archiveren in het studentendossier.

8

Visuele integratie: portaal
Een digitale leer- en werkomgeving is opgebouwd uit diverse functies. De functies worden
gerealiseerd door diverse applicaties. Soms is er voor één functie één applicatie en soms
realiseert een applicatie een aantal functies. In het kader van ketenwerking werken sommige
applicaties met elkaar samen. In dit hoofdstuk is een eerste aanzet gemaakt over de
positionering van het portaal ten opzichte van het LMS. De informatie in dit hoofdstuk is
gebaseerd op een momentopname medio december 2017. Informatie over de actuele
beeldvorming kan opgevraagd worden bij het project Portaal.
Om als gebruiker overzicht te hebben van de applicaties die relevant zijn, wordt er gewerkt
met een portaal. Een portaal 22 kan worden voorgesteld als een toegangspoort die is
opgebouwd uit een set van voor de gebruiker relevante ‘tegels’. Kortom het portaal is
gepersonaliseerd.
17F21 F

Zie bijvoorbeeld het volgende figuur (afkomstig uit de visie op het Avans Portaal uit 2009):

22
Portaal is hier echt beperkt tot portaal (schil) functionaliteit en niet gemixt met additionele
functionaliteiten als bijvoorbeeld een intranet.
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De werking van tegels kan van elkaar verschillen. Te denken valt bijvoorbeeld aan tegels die:
slechts een link vormen naar een applicatie, bijvoorbeeld Word;
beperkt informatie weergeven vanuit een applicatiefunctie, bijvoorbeeld ‘mijn laatste
10 behaalde cijfers’. Door te klikken op de tegel gaat de student naar het Student
Informatie Systeem (SIS) om al zijn cijfers in te kunnen zien;
beperkte applicatiefunctionaliteit bieden, bijvoorbeeld het maken van een reservering
voor een ruimte. Gemaakte reserveringen worden dan bijvoorbeeld weer
doorgegeven aan Xedule.
Vanuit het programma DOO wordt er vanuit het project Portaal gewerkt aan de toekomst van
het Avans portaal. De werkgroep LMS-vooronderzoek heeft vanuit het LMS-perspectief een
aantal zaken in beeld gebracht die belangrijk zijn voor het project.
Algemeen
Er is een aantal basisfuncties dat in beeld is bij een portaal, te weten:
personaliseren: het portaal is een persoonlijke toegangspoort naar het
applicatielandschap van Avans Hogeschool. Het portaal kan verder worden
gepersonaliseerd door de mogelijkheid te bieden om tegels aan en uit te zetten.
corporate zoeken: het portaal biedt de functie om door verschillende systemen van
Avans Hogeschool heen te zoeken. Mogelijk maakt het portaal hiervoor gebruik van
een aparte applicatie (gericht op het doorzoeken van allerlei systemen);
taalinstellingen: het portaal is minimaal in het Nederlands en Engels in te stellen.
help: het portaal beschikt over een adequate helpfunctie.
schaalbaar: het portaal werkt op allerlei devices. Er is dus niet zoiets als een aparte
studentenapp zoals beschreven in de visie op de DLO. Voorstel is juist dat het portaal
zich op een iPad of mobiele telefoon aanpast op basis van het type device dat wordt
aangeboden. In lijn met de mobile app strategie smartphones wordt het portaal
gezien als een adaptive/responsive webapp.
Vanuit de beleving is het belangrijk dat het portaal er toe doet. Een portaal wordt dan ook
gezien als een soort van gereedschapskist die handig is in allerlei contexten. In een eerste
sessie rondom de beeldvorming van het portaal is naar voren gekomen dat het belangrijk is
om de volgende zaken een plaats te geven 23:
wij-gevoel (denk aan componenten voor gericht samenwerken);
waardering (denk voor studenten aan cijfers, voor medewerkers aan HR-informatie);
inspiratie (gevoed worden door artikelen, nieuws, etc. op basis van interesse);
vrijheid (zelf je eigen ding kunnen doen, kunnen werken aan documenten etc.);
souvenirs (ervaringen kunnen bewaren).
22F

Combinaties van voorgaande elementen leiden er tevens toe dat het portaal een
voedingsbodem kan zijn voor gezamenlijk succes (combinatie van wij-gevoel en waardering)
en creativiteit (combinatie van inspiratie en vrijheid).
Tegels
In hoofdstuk 4 en 5 zijn functies in beeld gebracht die van belang zijn voor het leerproces.
Beperkt tot de in kaart gebrachte, te werven voorziening (hoofdstuk 6), zijn de volgende
portaaltegels in beeld (indicatief en niet uitputtend):

23
Genoemde aandachtspunten zijn voortgekomen uit een Werksessie Portaal – visualisatie (27-11-2017)
te St. Joost.
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LMS
-

Tegel
Tegel
Tegel
Tegel
Tegel

naar het LMS;
met laatste activiteiten;
met nieuwsberichten vanuit het LMS;
met nieuwe onderwijstaken met deadlines;
met laatst ingeleverd werk en stand van zaken ten aanzien van de beoordeling.

Weblectureapplicatie
Tegel naar de weblecture applicatie.
Portfolioapplicatie
Tegel naar het portfolio.
Uiteraard zijn er vanuit een DLWO-perspectief nog veel meer tegels te benoemen. Dit ligt
echter buiten de scoop van het vooronderzoek.
Intranet
Functionaliteiten gericht op de communicatie rondom de opleiding/academie worden
gerealiseerd door het intranet. Het LMS is dus hier geen platform voor. Let op: binnen het
huidige Blackboard zijn er diverse academies die dit nu wel op deze manier (oneigenlijk)
hebben vormgegeven.

9

Verwachtingen van relevante systemen
Om de te verwerven voorziening optimaal te laten functioneren binnen het totale
applicatielandschap is het van belang in beeld te brengen wat er van andere systemen wordt
verwacht. In dit hoofdstuk zijn de verwachtingen van relevante systemen expliciet gemaakt.
Omdat nog niet van alle systemen een toekomstbeeld voorhanden is, zijn in dit hoofdstuk
diverse aannames gedaan. De input uit dit hoofdstuk vormt een handvat om inhoudelijk de
resultaten van de diverse projecten vanuit het programma DOO op elkaar af te stemmen. Zo
kan gewerkt worden aan de totstandkoming van een optimaal samenhangend en
geïntegreerd applicatielandschap. Het is belangrijk om de verwachtingen van flankerende
systemen te duiden, omdat deze sterk van invloed kunnen zijn op de te stellen eisen aan de
te verwerven voorziening.
Beperkt tot die zaken die relevant zijn voor het LMS en de weblecture- en portfolioapplicatie
zijn de volgende zaken in beeld gebracht:
applicatiefuncties;
informatiemodel;
integratie;
vragen en inzichten.
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9.1

Osiris en Osiris Zaak
Applicatiefuncties (beperkt)
In relatie tot de te verwerven voorziening zijn de volgende applicatiefuncties in vizier:

Voor een beschrijving van voorgaande functionaliteiten zie §5.2.1.
Informatiemodel
In het volgende informatiemodel zijn alleen de belangrijkste elementen vanuit Osiris en
Osiris-zaak weergegeven, die van belang zijn voor de te verwerven voorziening. Het model
bevat een mogelijk toekomstige informatie-inrichting met als doel de werking van de te
verwerven voorziening optimaal ondersteunen. Het project OWL en DFS zijn op het moment
van schrijven met elkaar in gesprek over de inrichting van Osiris in het kader van onder
andere het flexibiliseren van het onderwijs. Het getoonde model is verder niet afgestemd met
DFS en OWL en is alleen maar ter ondersteuning gebruikt om te begrijpen hoe het LMS kan
samenwerken met Osiris met als doel het realiseren van flexibel onderwijs.
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Met betrekking tot Osiris:
Osiris is de bron van identiteiten met als rol student.
Een student heeft een leerroute die bestaat uit diverse onderwijseenheden. Een
onderwijseenheid is een ‘vak’ in combinatie met een toets. Iedere onderwijseenheid kent een
of meerdere leeruitkomsten. De leeruitkomsten kennen uiteindelijk weer een relatie met
beroepskwalificaties (niet zichtbaar in model).
De student schrijft zich in voor een bepaalde onderwijseenheid (tijdsgebonden). De
inschrijving zorgt ervoor dat hij lid zal worden van een onderwijsgroep die bestaat uit
identiteiten die de betreffende onderwijseenheid gaan volgen. Schrijft de student zich in voor
de bij de onderwijseenheid behorende toets, dan kan ook het behaalde resultaat van de toets
worden vastgelegd.
Met betrekking tot Osiris-zaak:
Bevat een studentendossier waar (voor accreditatiedoeleinden) summatieve
beroepsproducten in worden opgeslagen.
Integratie
ESB
De volgende onderdelen zijn in vizier:

Osiris:
levert onderwijseenheden voor de basisinrichting van het LMS, de weblecture- en
portfolioapplicatie, Office365, Xedule en Remindo;
levert onderwijsgroepen voor de basisinrichting van het LMS, de weblectureapplicatie,
Office365 en Xedule;
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levert leeruitkomsten voor de inrichting van het LMS;
levert toetsinschrijvingen voor de inrichting van Remindo;
kan resultaten van onderwijseenheden (cijfers) ontvangen van het LMS en Remindo;
levert identity-attributen ten behoeve van IAM (studentgeoriënteerd).

Osiris-zaak:
kan een summatief beroepsproduct vanuit het LMS en de portfolioapplicatie laten
archiveren in het studentendossier.
Vragen en inzichten
Tijdens het beschouwen van Osiris en Osiris-zaak in relatie tot de te verwerven voorziening
zijn de volgende vragen en inzichten geformuleerd:
wordt de herinrichting (lees: nieuwe blauwdruk om tot flexibel onderwijs te komen)
van Osiris meegenomen in OWL en is deze in lijn met het geopperde
informatiemodel?
worden er acties uitgezet om te zorgen dat alle academies administratief op eenzelfde
wijze worden ingericht in Osiris? In het kader van flexibilisering en eenduidigheid is
het namelijk voor het LMS van belang dat:
o onderwijseenheden eenduidig worden ingericht en voorzien zijn van
leeruitkomsten;
o alle onderwijseenheden een gelijke granulariteit kennen die vergelijkbaar is
met het niveau ‘vak’;
o persoonlijk leerroutes kunnen worden geadministreerd;
o met het oog op de toekomst onderwijseenheden aan allerlei opleidingen
kunnen worden gekoppeld.
Office365: het beeld is dat studentendossiers worden opgeslagen met behulp van
Osiris-zaak. Wellicht is een optie (ook met het oog op compliance en de selectielijst
hogescholen) om hier qua DMS-gebruik te maken van Office365? Voorgaande stelt
uiteraard eisen aan de inrichting van Office365.

9.2

Office365
Applicatiefuncties
In relatie tot de te verwerven voorziening zijn de volgende applicatiefuncties in vizier:
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Voor een beschrijving van voorgaande functionaliteiten zie §5.1.
Informatiemodel
In het volgende informatiemodel zijn alleen de elementen vanuit Office365 weergegeven die
van belang zijn voor de te verwerven voorziening. Dit betreft dan de inrichting van
documentmanagementfuncties.

Documentmanagement is binnen Office365 ingericht in documentsets 24. Per
onderwijseenheid (in tijd) zijn documenten geordend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in
een ruimte om samen aan leermaterialen te werken (“documenten – ontwikkeling”); te
publiceren en archiveren. Gepubliceerde leermaterialen kunnen gebruikt worden binnen het
LMS. Onderwijseenheden met gepubliceerd materiaal worden overeenkomstig de selectielijst
hogescholen gearchiveerd. Onderwijsgroepen krijgen minimaal toegang tot de gepubliceerde
leermaterialen.
18F23F

Met betrekking tot onderwijsgroepen en/of onderwijstaakgroepen is het mogelijk om tevens
(tijdelijke) dossiers in te richten om samen aan documenten/beroepsproducten te kunnen
werken.
Ter volledigheid weergegeven (echter minder relevant vanuit LMS-perspectief): ook voor de
organisatie-eenheid en het individu is er een ruimte om (samen) te werken aan documenten.

24

Een documentset is een map met documenten en kan standaard voorzien worden van metadatering.
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Integratie
ESB
De volgende onderdelen zijn in vizier:

Office365:
hanteert onderwijseenheden en onderwijsgroepen uit het SIS om de basisstructuur
van het systeem in te richten.
Vragen en inzichten
De relatie tussen Office365 en de te verwerven voorziening is uitgewerkt in hoofdstuk 6.
Er is nog een aantal additionele vragen en inzichten geformuleerd, te weten:
applicaties als Office365 Forms en Office365 Mix worden gezien als applicaties om
leermaterialen verder te verrijken. Ze vormen echter geen vervanger voor
functionaliteiten vanuit het LMS. Bijvoorbeeld Forms is geen volwaardige vervanger
van de formatieve toetsfunctionaliteit zoals deze in het LMS aanwezig is;
voor het LIC is er een aantal vragen die nog nader uitgewerkt dienen te worden,
zoals:
o hoe open zijn gepubliceerde leermaterialen in Office365?
o op welke wijze dient Avans metadatering vorm te geven?

9.3

Xedule
Applicatiefuncties
In relatie tot de te verwerven voorziening zijn de volgende applicatiefuncties in vizier:

Voor een beschrijving van voorgaande functionaliteiten zie §5.2.2.
Informatiemodel
In het volgende informatiemodel zijn alleen de belangrijkste elementen vanuit Xedule
weergegeven, die elementen die van belang zijn voor de te verwerven voorziening. Het
informatiemodel is dus zeer beperkt.
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Binnen Xedule zijn onderwijseenheden en onderwijsgroepen bekend. Vanuit het SIS is bekend
welke studenten deel uitmaken van een bepaalde onderwijsgroep. Vanuit Xedule kan worden
afgeleid welke medewerkers (lees: docenten) gekoppeld zijn aan een onderwijsgroep.
Voorgaand uitgangspunt is gecontroleerd (door te overleggen met het programma OWL).
Integratie
ESB
De volgende onderdelen zijn in vizier:

Xedule:
levert identity-attributen ten behoeve van IAM (docentgeoriënteerd lidmaatschap van
de onderwijsgroep);
hanteert onderwijseenheden en onderwijsgroepen uit het SIS om de basisstructuur
van het systeem in te richten;
kan notificaties doorgegeven aan een Avans notificatiesysteem.
Vragen en inzichten
Tijdens het beschouwen van Xedule in relatie tot de verwerven voorziening zijn de volgende
vragen en inzichten geformuleerd:
het klopt (geverifieerd) dat in Xedule aan onderwijsgroepen ook docenten worden
gekoppeld.

9.4

CRM
Voor dit onderdeel zijn alleen vragen en inzichten geformuleerd, te weten:
Er zijn diverse bronnen waar relaties in worden vastgelegd, bijvoorbeeld:
o Osiris (studenten);
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o
o
o
o
o

RAET (interne medewerkers);
Randstad (externe medewerkers);
Superoffice (partners, werkveld, etc.);
Summit (prospects);
Diverse systemen voor stage- en afstuderen.

Voorgaande bronnen zijn echter niet uitputtend. Wat van belang is, is dat vanuit CRMperspectief alle actoren/rollen die van belang zijn voor het onderwijsproces eenduidig kunnen
worden gepositioneerd binnen het informatielandschap van Avans Hogeschool. Dit overzicht
ontbreekt nu. Mogelijk kan Dynamics 365 een rol spelen bij de verdere professionalisering
van de CRM-functies. Belangrijk is dan te kijken naar de wijze waarop de huidige bronnen zijn
ingezet.

9.5

Remindo
Applicatiefuncties
De functie toetsen is verder beschreven in §4.4.
Informatiemodel
In het volgende informatiemodel zijn de belangrijkste elementen voor de te verwerven
voorziening vanuit Remindo weergegeven.

Remindo kent drie soorten toetsen: summatieve toetsen, formatieve toetsen en oefeningen.
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Binnen Remindo is altijd duidelijk welke toets hoort bij welke onderwijseenheid (en de
bovenliggende OER). Remindo kent twee omgevingen: een beheeromgeving en een
afnameomgeving.
In de beheeromgeving wordt de toets klaargemaakt voor afname. Een toets wordt
opgebouwd op basis van een toetsmatrijs. Hiervoor worden vragen opgehaald uit een
vragenbank, volgens gedefinieerde toetsregels. De toetsregels sturen dus de wijze waarop de
toets inhoudelijk wordt opgebouwd. Afnamecondities (tijdsduur, feedbackmogelijkheid, et
cetera) zorgen voor de uiteindelijke opmaak. Het toetsmoment geeft het tijdstip van toetsen
aan en de inschrijvingen bepalen wie er aan de toets kunnen deelnemen.
Het opstellen van de toetsmatrijs en het ontwikkelen van vragen zijn afhankelijk van de
beoogde leeruitkomsten (leerdoelen) van de betreffende onderwijseenheid. Voor vragen kan
ook gebruik gemaakt worden van toetsitems uit een externe bron.
In de afnameomgeving kan de toets worden getest, afgenomen en nagekeken. Toetsen
worden per student gecreëerd op het moment van afname. Per toets, toetsvraag en
toetsmatrijs zijn analysegegevens beschikbaar die een beeld geven van de kwaliteit.
Zowel digitale toetsen als analoge toetsen kunnen worden afgenomen via Remindo. In de
analoge variant kan er voor open vragen een PDF worden gegenereerd en afgedrukt, waarbij
het gemaakte werk later weer wordt ingelezen in Remindo. Bij gesloten vragen kan er tevens
een schrapkaart worden gegeneerd voor automatische verwerking van de resultaten.
Summatieve digitale toetsen worden bij Avans Hogeschool uitgevoerd met Remindo ‘tenzij….’.
De inschrijving voor de toets en het inzagemoment verloopt via het SIS. Het behaalde
toetsresultaat wordt vanuit Remindo doorgegeven aan het SIS. Het komen tot een definitief
resultaat verloopt stapsgewijs. Eerst maakt de student de toets. De gemaakte toets bevat de
antwoorden en opmerkingen van studenten. Als de toets wordt nagekeken dan voegt de
docent correcties en feedback toe. NB: per vraag is feedback automatisch instelbaar. Het kan
dus ook zijn dat, op basis van het antwoord, automatische feedback al zichtbaar wordt nadat
de student de toets gemaakt heeft.
Het nakijken van de toets resulteert in een voorlopig resultaat. Vervolgens heeft de student
de mogelijkheid om de toets in te zien en kan er desgewenst commentaar van de student
worden toegevoegd. Het commentaar kan door de docent bekeken worden en op basis van
de input wordt er eventueel een correctie gemaakt op het voorlopig resultaat.
Uiteindelijk resulteert een en ander in een definitief toetsresultaat.
NB: mocht de docent op basis van het commentaar van een student (vanuit de inzage)
besluiten om een aanpassing te doen, dan past hij de bron aan: dat is in dit geval de vraag
en de beoordeling van de vraag.
Formatief toetsen en oefeningen zijn ook een functie van het LMS. Hierbij kan echter ook
gekozen worden om gebruik te maken van de functionaliteit van Remindo. Het is dus én én in
plaats van óf óf. Formatieve toetsen en oefeningen zijn beschikbaar voor de aan de
onderwijseenheid gerelateerde onderwijs(taak)groep. Er is dus geen aparte inschrijving nodig
via het SIS zoals bij summatief toetsen.
Remindo is LTI-compatible waardoor het als bouwsteen kan worden hergebruikt binnen het
LMS door gebruik te maken van deeplinks. Het gebruik maken van deeplinks zorgt ervoor dat
de student de LMS-omgeving niet hoeft te verlaten en het maken van een formatieve
toets/oefening in Remindo een geïntegreerde leerbeleving blijft. Naast dat de resultaten van
gemaakte toetsen altijd in Remindo blijven opgeslagen geniet het de voorkeur om resultaten
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van formatieve toetsten en oefening tevens over te brengen naar het LMS. Hierdoor kan het
LMS de resultaten verder gebruiken bij het leerproces.
Integratie
ESB
De volgende onderdelen zijn in vizier:

Remindo:
hanteert onderwijseenheden uit het SIS en tevens de OER om de basisstructuur van
het systeem in te richten;
maakt summatieve toetsen alleen toegankelijk (zowel afname als inzage) voor
studenten die ingeschreven zijn voor een toets via het SIS;
stuurt het toetsresultaat (cijfer) van een summatieve toets door aan het SIS (Osiris);
stuurt het toetsresultaat (cijfer) van een formatieve toets/oefening gemaakt in
Remindo door aan het LMS.
Vragen en inzichten
Remindo is LTI-compatible waardoor het mogelijk is om formatieve toetsen en
oefeningen op te nemen in het LMS via een deeplink;
in het LMS dienen Remindo formatieve toetsen en oefeningen eenvoudig zichtbaar te
zijn;
mogelijk vraagt het automatisch toegankelijk maken voor onderwijs(taak)groepen
nog om aanvullend ESB-verkeer tussen LMS-IAM-Remindo;
afhankelijk van de wijze waarop het toetsproces vormgegeven wordt, kan er een
relatie zijn tussen de functie “inleveren, beoordelen en inzien” van het LMS en de
functionaliteiten van Remindo. Belangrijk is dat de inrichting van het LMS en Remindo
zo worden ontworpen dat de functionaliteiten elkaar versterken;
als ervoor gekozen wordt om Remindo de hele toetsketen te laten ondersteunen, dan
kan het voor de hand liggen om summatieve beroepsproducten in Remindo op te
slaan (in tegenstelling tot Osiris-zaak en het bijbehorende studentendossier);
Remindo bevat geen plagiaatfunctie. Het LMS wel;
De beheeromgeving van Remindo is alleen toegankelijk voor medewerkers op basis
van versterkte authenticatie (via Surfconext);
Remindo kan zowel gebruikt worden voor digitaal toetsen als voor analoog toetsen;
Naast Remindo wordt er door Avans ook gebruik gemaakt van diverse andere
landelijke toetssystemen (zoals bijvoorbeeld de landelijke Pabo-toetsen) en specifieke
toetssystemen voor bepaalde vakgebieden (denk aan programmeren of Wiskunde);
De verwerking van papieren toetsen met gesloten vragen kan worden uitgevoerd
door Remindo of door Sonate/Teleform;
Met Readspeaker kun je tekst selecteren die vervolgens wordt voorgelezen.
Readspeaker is een apart product met een apart licentie. Readspeaker is grotendeels
geïntegreerd in Remindo. Mogelijk kan Readspeaker ook gebruikt worden voor andere
toepassingen. Bijvoorbeeld bij het LMS om opdrachten voor te lezen of bij het
intranet om stukken tekst voor te lezen. Voorgaande is nog niet onderzocht maar
zeker de moeite waard om te onderzoeken in het kader van hulp bij functiebeperking.
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9.6

Stage en afstuderen
Voor dit onderdeel zijn alleen vragen en inzichten in beeld gebracht, te weten:
op dit moment ligt het eigenaarschap van het ondersteunen van het stage- en
afstudeerproces bij de academies. Kortom, een en ander vindt plaats in de Stad;
administratief wordt de functie gerealiseerd met diverse producten (soms eigen
ontwikkeling), waaronder ook Blackboard;
gekeken vanuit het oogpunt van Office365: mogelijk kan vanuit CRM-perspectief
Dynamics 365 een rol spelen;
bij een aanbesteding van een nieuw LMS is het voorstel om de realisatie van de
stage- en afstudeerfunctie niet meer binnen een LMS te laten plaatsvinden, maar
binnen de overig beschikbare systemen van Avans (bijvoorbeeld SAM, SuperOffice of
Osiris).

9.7

Identity- en Accesmanagement
Applicatiefuncties
In relatie tot de te verwerven voorziening zijn de volgende applicatiefuncties in vizier:

Voor een beschrijving van voorgaande functionaliteiten zie hoofdstuk 6.
Informatiemodel
In het volgende informatiemodel zijn alleen de elementen vanuit IAM weergegeven die van
belang zijn voor de te verwerven voorziening.
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In aansluiting op het toekomstbeeld van IAM (Havekes, 2017):
IAM bevat allerlei additionele informatie over identiteiten (vastgelegd in attributen) zonder
uitgebreid iets vast te leggen over de identiteiten zelf. Een attribuut kan bijvoorbeeld zijn je
rol, je lidmaatschappen (tot welke groepen behoor je) en/of privacy-instellingen. In het
toekomstbeeld van IAM ziet Avans Hogeschool zichzelf als een attribuutprovider waarbij het
identificeren (controleren of je bent wie je zegt dat je bent) aan een gangbaar (federatief)
platform wordt overgelaten (bijvoorbeeld OpenID, DigiD, iDIN). Avans geeft dan alleen nog
maar aan dat iemand bijvoorbeeld een medewerker is van Avans Hogeschool en werkt als
docent bij de opleiding communicatie. Het voordeel is dat gebruikers zich kunnen
identificeren met een gangbaar identificatiemiddel in plaats van een Avans “naam en
wachtwoord” (en eventuele hulpmiddelen voor versterkte authenticatie).
Aanname is dat IAM de centrale bron is voor het registreren van privacy-en
profielinstellingen.
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Integratie
De volgende onderdelen zijn in vizier:
Services
Authenticatieservice: via surfconext Hub (SAML2);
Attribuutservice: onder andere voor lidmaatschap en privacy. Op basis van een
aangegeven identiteit kan een "Avans" attribuut van de identiteit worden opgevraagd.
Bijvoorbeeld gevraagd kan worden of er voor de identiteit privacybeperkingen gelden
ten aanzien van het portfolio of kan worden gevraagd van welke (onderwijs)groepen
de identiteit lid is.
ESB

IAM:
Ontvangt en verwerkt attributen vanuit identity-attribuut providers. Te weten:
Osiris – rol en lidmaatschapinformatie over de student;
RAET – rol en lidmaatschapinformatie over de interne medewerker;
Randstad – rol en lidmaatschapinformatie over de externe medewerker;
Superoffice – rol en lidmaatschapinformatie over partners;
Summit – rol en lidmaatschapinformatie over prospects;
Xedule – informatie over lidmaatschap van docenten aan onderwijsgroepen.
Vragen en inzichten
de lijst van voorgaande systemen is niet sluitend. Belangrijk is dat voor alle
actoren/rollen duidelijk is waar de registratie van bepaalde attributen plaatsvindt. Zo is
bijvoorbeeld onduidelijk wat de bron is van stagebegeleiders. Een oplossing kan zijn dit
via selfservice te laten verlopen. Voorgaande is tevens van belang als gekeken wordt
naar de verdere professionalisering van CRM (§9.4);
toegang voor de poort is mogelijk haalbaar door te werken met informatie uit Summit;
er dienen selfservice mogelijkheden voorhanden te zijn om vertrouwde identiteiten
(mogelijk op basis van bestaande relaties) toegang te geven tot voorzieningen van
Avans Hogeschool;
privacy-instellingen worden vastgelegd in IAM voor onder andere het LMS (learning
analytics) en het portfolio;
mogelijk kan vanuit Office 365 perspectief Office365 Groups een rol spelen, waarbij
tevens aandacht is voor de VOOT-standaard;
in de toekomst kan de SURF OOAPI (Open Onderwijs API) mogelijk een middel zijn voor
applicaties om gebruikers- en groepsinformatie 25 op te vragen voor bijvoorbeeld het
automatisch aanmaken/inrichten van accounts.
24F

25

Bron: Surf Challengeday 2017
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9.8

Enterprise Service Bus
De ESB handelt geautomatiseerd berichtenverkeer af tussen applicaties. Om een applicatie
aan te sluiten op de ESB is een adapter nodig. Intern in de ESB worden services gebruikt om
berichten daadwerkelijk af te handelen. In dit onderdeel wordt ingegaan op een aantal
mogelijke services van de ESB die relevant zijn voor de te verwerven voorziening.
ESB-services
De volgende services zijn in beeld:
toetsinschrijfservice;
identity attribuutservice;
onderwijsgroepservice;
onderwijseenheidservice;
leeruitkomstservice;
onderwijseenheidresultaatservice;
studentdossierservice;
notificatieservice.
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DEEL III
Niet-functionele eisen en aandachtspunten voor implementatie
In hoofdstuk 10 wordt een verzameling gegeven van niet-functionele eisen die relevant zijn
voor de te verwerven voorziening.
In hoofdstuk 11 worden aandachtspunten voor implementatie benoemd.
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10

Niet-functionele eisen
In dit hoofdstuk zijn niet-functionele eisen voor het LMS op een rij gezet. Dit overzicht is niet
compleet, maar omvat een set eisen die gedurende het onderzoek naar functionele eisen in
beeld is gekomen. Om de set te completeren is gericht nader onderzoek nodig, waarbij deze
lijst een startpunt is. Belangrijk is om hierbij de (18) architectuurprincipes van Avans
Hogeschool expliciet mee te nemen.
De in dit hoofdstuk beschreven eisen kunnen grotendeels hergebruikt worden om tot nietfunctionele eisen te komen die ook van belang zijn voor de weblecture- en de
portfolioapplicatie.

10.1

Leverancier
Algemeen
De leverancier:
heeft een bewezen staat van dienst in het Nederlandstalige Hoger Onderwijs;
levert marktconforme producten en diensten;
biedt duidelijkheid naar de toekomst. Dit wil onder andere zeggen:
o roadmap en lifecycles zijn duidelijk;
o exitstrategie en exitprocedures zijn beschikbaar en bekend.
de bij de implementatie betrokken consultants van de opdrachtnemer beschikken
over aantoonbare kennis en ervaring met ICT binnen het hoger onderwijs;
hanteert het Avans devies: kopen voor maken. Dit betekent dat de keuze valt op off
the shelf configureerbare modules, in plaats van programmeerwerk;
hanteert ten aanzien van de licentiestructuur mogelijkheden voor:
o het in- en uitschakelen van modules/componenten;
o betaling van daadwerkelijk afgenomen modules/componenten.
Compliance
De leverancier voldoet aan:
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van mei 2018 rond privacy en de wet datalekken);
het binnen Avans vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid met de bijbehorende
regels.

10.2

Technisch, opbouw en beheer
Algemeen
Het LMS:
is modulair van opbouw; functionaliteit is op systeemniveau in- en uitschakelbaar,
waardoor er gekomen kan worden tot een hybride, flexibele, toekomstvaste LMSomgeving;
maakt gebruik van state of the art en proven technology;
is schaalbaar.
Bereikbaarheid en toegang
Het LMS:
is device en operating system onafhankelijk;
kan volledig worden gebruikt op mobiele devices zoals een smartphone, tablet of
laptop;
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-

is altijd bereikbaar, ook bij piekbelasting, 7 dagen per week, 24 uur per dag;
kent een gegarandeerde beschikbaarheid van minimaal 99.98% 26 op jaarbasis
inclusief gepland onderhoud op werkdagen tussen 7 en 22 uur;
heeft de mogelijkheid om via hiërarchieën gedelegeerd beheer in te richten;
heeft de mogelijk om role based access in te richten.
25F

Standaarden en integratie
Het LMS:
ondersteunt minimaal de volgende standaarden/specificaties:
o SAML/VOOT (identiteitsinformatie en groepsinformatie);
o QTI (vragenbanken);
o xAPI (learning records);
o OOAPI (Open Onderwijs API);
o LIS (Learning Information Services voor de uitwisseling van studentgegevens
en resultaten);
o LTI (externe LMS-bouwstenen).
is koppelbaar met de volgende systemen:
o Surfconext (federatief 27; is SAML gebaseerd);
o Avans ESB;
o Avans SIS;
o Avans identity- en accessmanagementsysteem;
o opvolger van Ephorus (of mee aanbesteden – zie §7.1);
o Avans toetsomgeving Remindo (LTI);
o Office365 (minimaal documentmanagement – zie §7.1).
informatie is altijd herleidbaar tot één bron.
26F

(Be)veilig(d)
Het LMS:
maakt gebruik van betrouwbare verbindingen zowel binnen Avans als buiten Avans;
is veilig en beveiligd. Dit betekent:
o geen belemmeringen voor rechtmatige gebruikers;
o beschermen tegen (on)opzettelijk misbruik van voorzieningen.
hanteert SSO 28 met waar nodig gelaagde authenticatie (beveiliging).
27F

Documentatie en organisatie
de functionele inrichting en het gebruik wordt gedocumenteerd;
in geval van een systeem on premise 29 bij Avans is de toegang tot de gebouwen
adequaat georganiseerd en gecommuniceerd.
28F

26
27

Dit percentage is de huidige beschikbaarheid van Blackboard.
Middels Surfconext kunnen lerenden met het account van hun onderwijsinstelling toegang krijgen tot

diensten van andere onderwijsinstellingen of andere leveranciers van diensten die zich hebben
aangesloten. Een voorbeeld van een dienst die is ontsloten via deze federatie is Eduroam.
28 SSO: Single Sign On stelt de gebruiker in staat om via eenmaal inloggen toegang te krijgen tot
meerdere applicaties in het netwerk.
29 Wanneer een system ‘on premise’ draait is het lokaal geïnstalleerd op computers van de gebruiker.
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10.3

Gebruikersvriendelijkheid
Gebruikers loggen laagdrempelig eenmalig in via Single Sign On (SSO) met één identiteit
(Single Identity) waarbij voorzieningen geïntegreerd worden aangeboden.
De userinterface is eenvoudig en intuïtief. Dit betekent:
- iconen zijn herkenbaar en generiek;
- de vormgeving sluit aan bij de leefwereld van het individu;
- de hoeveelheid klikken is beperkt, waarbij de reactietijd kort is. Gebruikers hebben de
beleving van “direct” respons, ook bij piekbelasting;
- interfaces voor de diverse rollen zijn vergelijkbaar.
Daarnaast is de userinterface herkenbaar als een Avans-interface door het gebruik van de
Avans Huisstijl in een aantrekkelijke vormgeving.
Er is (online) scholing beschikbaar gericht op het beheersen van de voorziening op
basisniveau. Aanvullend is er scholing gericht op het beter en breder benutten van de
voorziening.
De leercurve voor studenten en docenten om zich het systeem eigen te maken is kort.
Er zijn selfservice mogelijkheden voor de gebruiker, waardoor in hoge mate zelf beheerd kan
worden en de voorziening optimaal afgestemd kan worden op individuele behoeften en
wensen.

11

Aandachtspunten voor implementatie
De implementatie van een LMS is dermate complex dat dit te zijner tijd om een apart plan
vraagt. Echter, in het vooronderzoek zijn op verschillende momenten aandachtspunten ten
aanzien van de implementatie voorbij gekomen. Deze bijvangst is de moeite van het
vasthouden waard. In de navolgende paragrafen zijn dan ook de verzamelde interne en
externe leerervaringen weergegeven. De leerervaringen zijn tevens gebruikt om te kijken
naar het, door het DOO-programma gebruikte, Vier in Balans-model van Kennisnet·.

11.1

Leerervaringen intern
De volgende aandachtspunten zijn in het vizier:
maak continue verbinding met de academies, studenten en docenten, in lijn met de
ambitie en het toekomstbeeld.
werk actief samen met ICTO-coaches, eLCo’s, (academie)onderwijskundigen en
Toetsco’s; Zij zijn degenen die voor verankering in de academie kunnen zorgen door
in de coaching van docenten, de advisering van het management van de academie en
de beleidsuitvoering het LMS als uitgangspunt te nemen. 30
investeer vooral in de gebruiker, meer dan in de functies van het systeem zelf; de
ervaring leert dat het beter en breder benutten van een systeem (zeker bij een
omvang van 30000 gebruikers) meer oplevert dan het toevoegen van alsmaar meer
functionaliteiten;
benoem een aantal concrete projecten waarin voorklimmers een deel van de
mogelijkheden van het nieuwe LMS (in lijn met de ambitie) optimaal gaan benutten.
Deze best practices kunnen vervolgens geadopteerd worden door of tot inspiratie
29F

30

Bron: Rolbeschrijving ICTO-coach (2017)
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-

-

-

-

11.2

leiden voor de rest van de organisatie. Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan
academies die in het kader van hun visie/curriculumontwikkeling stappen willen
zetten op het gebied van: online onderwijs (weblectures), peerfeedback, portfolio en
learning analytics.
geef voorrang aan integratie. Investeer juist in die zaken waardoor de flow van
informatie vereenvoudigd wordt en de administratieve last voor studenten, docenten
en medewerkers significant afneemt;
ga voor een duidelijke, heldere en gestandaardiseerde inrichting, zodat iedereen de
weg weet; juist standaardisatie zorgt ervoor dat betaalbaar flexibiliteit geboden kan
worden; dit vraagt ook om een interface die stabiel is waarbij bijvoorbeeld niet
regelmatig “knoppen” verplaatst worden;
zorg voor voldoende kwaliteit van de eLCo’s, zodat het mentorschap om docenten en
studenten persoonlijk en adequaat te helpen bij het gebruik en de inrichting van de
leeromgeving geborgd is;
voorzie in een basisscholing en aansluitend in laagdrempelige, toegankelijke
trainingsmogelijkheden om het systeem beter en breder te leren benutten; maak
hierbij verbinding met de BDB+; belangrijk hierbij is om mogelijkheden te genereren
waardoor de leercurve voor het eigen maken van functionaliteiten kort is (zowel
vanuit student- als docentperspectief);
draag zorg voor een adequate governance vooraf waarbij het eigenaarschap duidelijk
belegd is en taken, rollen en bevoegdheden uitgewerkt;
een LMS is slechts een basis. Kijk zeker ook verder naar ontwikkelingen zoals
robotisering, VR, et cetera en werk actief mee aan projecten om zo te kijken of een
leeromgeving in dergelijke ontwikkelingen een rol zou moeten/kunnen spelen; borg
de innovatiekoppeling in de governance.

Leerervaringen extern
Op diverse plaatsen in het land zijn onderwijsinstellingen bezig met het implementeren van
een LMS. De lessen die deze instellingen delen, kunnen grote waarde hebben voor Avans
Hogeschool.
Zo hanteerde Fontys Hogeschool ICT een implementatiestrategie gebaseerd op het 8Stappenmodel van Kotter 31. Hun keuze voor een MinMax-implementatie (met zo min
mogelijk inspanning zoveel mogelijk effect bereiken) lijkt een goed toepasbare manier om de
belasting bij docenten te beperken.
30F

31

Bron: SURF Seminar Faciliteren van docenten(teams) bij blended learning (september 2017)
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Ook tijdens Online Educa Berlin 2017, het toonaangevende congres over Technology
Enhanced Learning and Training, is de implementatie van een nieuw LMS-onderwerp van
gesprek geweest. Wilfred Rubens, zelfstandig adviseur en verbonden aan Avans Deeltijd,
haalt hieruit de volgende tips 32:
Communiceer heel vroeg dat er iets gaat veranderen.
Zorg voor leidende principes voor het gebruik van een LMS.
Consulteer belanghebbenden over het programma van eisen.
Benadruk dat het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Gebruik een multimediacampagne. Houd de boodschap ‘light and nice’.
Manage de verwachtingen. Communiceer reëel en biedt ondersteuning.
Luister veel naar gebruikers. Identificeer op basis daarvan thema’s.
Gebruik programmateams en ‘kampioenen’ (goede en enthousiaste ervaringen).
Meet de resultaten. Laat het projectplan meetbare resultaten bevatten.
Gebruik ook de analytics van het LMS om te kijken naar de resultaten van de
implementatie.
Hanteer de principes van Dialoog en Transparantie.
Identificeer de positieve kanten van de verandering en benadruk die.
Houd het eenvoudig.
Maak de rol van het senior management ondersteunend. Zij hakken knopen door,
indien nodig. Betrokkenheid van docenten wordt als belangrijker gevonden dan
‘leiderschap’.
31F

11.3

Vier in balans-model
DOO baseert zich op het Vier in balans-model. Dit model onderkent de volgende vier
voorwaarden die in balans moeten zijn om de gewenste opbrengsten te kunnen bereiken. Het
resultaat zal niet meer zijn dan de zwakste schakel.

Dit model geeft richting aan de thema’s waarop binnen Avans Hogeschool gefocust moet
worden bij de implementatie van een LMS.
Visie
Vorig kalenderjaar zijn de Visie op ICT in Onderwijs en de Visie op de Digitale Leeromgeving
opgeleverd. Echter, niet iedereen is even betrokken geweest bij deze visievorming. Dat
betekent dat eigenaarschap en draagvlak soms te wensen over laat. Aangezien beide visies
32

Bron: https://www.te-learning.nl/blog/implementatie-en-integratie-van-nieuwe-leertechnologie-

oeb17/
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ten grondslag liggen aan deze verkenning, is extra aandacht nodig voor de validering van de
uitkomsten van deze verkenning, alvorens overgegaan wordt tot het opstellen van een
Programma van Eisen voor aanbesteding. Dit aandachtspunt is expliciet benoemd in het rode
kader in Deel 1.
Deskundigheid
Binnen Avans Hogeschool is aandacht voor de professionalisering van docenten. Bij de
implementatie van een LMS is deze groep een belangrijke; het gebruik van het LMS en het
succes ervan staat of valt met hoe docenten het inzetten. Gedurende de implementatie en
ook daarna moet er scholing beschikbaar zijn gericht op het beheersen van de voorziening en
het beter en breder benutten ervan.
Echter, het Vier in Balans-model noemt nog 2 andere groepen waarvoor
deskundigheidsbevordering nodig is: het onderwijsondersteunend personeel en de
deskundigheid van bestuurders en leidinggevenden om ICT in te zetten om de ambities van
de onderwijsinstelling te realiseren en medewerkers te faciliteren om ICT-bekwaam te
worden. Deze groepen zijn bij Avans Hogeschool niet standaard in het vizier als het als een
onderwijsapplicatie gaat. Zij moeten dus expliciet opgenomen worden in het
implementatieplan.
Inhoud en toepassingen
De informatie, educatieve content en software die in een organisatie gebruikt worden,
vormen de derde component die in balans moet zijn met de andere componenten. Het gaat
dan om bijvoorbeeld digitaal leermateriaal, de digitale leeromgeving en de pakketten in de
werkomgeving. Door in deze verkenning niet alleen het LMS aan de orde te stellen maar ook
de aanpalende systemen in de werkomgeving en de noodzakelijke koppelingen, is hier al een
belangrijke slag gemaakt om de implementatie te vergemakkelijken.
Infrastructuur
In deze verkenning is een eerste start gemaakt met het in kaart brengen van deze
component van het model; de beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en
connectiviteit binnen het onderwijs. Alvorens tot aanbesteding over te gaan, dient deze
component verder in beeld te worden gebracht om de eisen die Avans Hogeschool stelt,
scherper te hebben. Hoe scherper we de eisen stellen, hoe beter ze passen binnen de
organisatie en hoe ‘eenvoudiger’ de implementatie.
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Bijlage 1: Vertaling van aspecten uit Visie en Ambitie
Onderstaand overzicht 33 laat zien op welke wijze de Ambitie 2020, de Avans Onderwijsvisie
en de Onderwijsvisie Deeltijd zijn meegenomen bij de totstandkoming op de visie op de DLO.
32F

Vereisten vanuit de Ambitie 2020, de Onderwijsvisie en de Onderwijsvisie Deeltijd
Thema

Eis: De DLO dient….

Kleinschaligheid/
persoonlijk kennen/
aandacht

het gevoel van kleinschaligheid te faciliteren door:
- virtueel samenwerken in (kleine)(sub) groepen studenten en docenten
mogelijk te maken;
- online communicatie voor duo’s en groepen makkelijk te maken;
- online communicatie (vragen, mededelingen) tussen docent en student(en)
laagdrempelig te regelen;
- plaatsen van profielfoto’s mogelijk te maken.

Duurzaamheid

- lang mee te kunnen;
- een dusdanig user interface ontwerp te hebben dat deze de wens om te
printen vermindert;
- Onderwijs op afstand mogelijk te maken zodat niet voor kleine dingen gereisd
hoeft te worden.

(Talent) ontwikkelen/
monitoren

de (voortgang in) talenten van studenten inzichtelijk maken voor docent en
student.

Maatschappelijke
meerwaarde/
partnerschappen

samenwerking en kennisdeling met werkveld en andere externen (ook
internationaal) mogelijk te maken.

Multidisciplinair/
over grenzen
vakgebied

opleiding/academie/Avans overstijgend (samen) leren/werken mogelijk te
maken.

Leren door
aanspreken/
Feedback

feedback van anderen op het functioneren/de ontwikkeling van de student
mogelijk te maken.

Beroepsgericht
onderwijs/
werkveld

het naar binnen halen van het beroep te faciliteren door:
- beeldcommunicatie mogelijk te maken;
- toevoegen van beeld/opnames mogelijk te maken;
- ontsluiten van externe inhouden/voorbeelden/modules (SCORM);
- onderzoeksvragen uit de praktijk te delen.

Passende leerroutes/
Differentiatie

onderwijscontent te benaderen als flexibele blokken zodat differentiatie (en
hergebruik) mogelijk is.

Formatieve toetsing

formatieve toetsing met diagnostische informatie/feedback te faciliteren.

Kennisdeling door
medewerkers

kennisdeling door medewerkers naar studenten en elkaar zo gemakkelijk
mogelijk te maken.

Intake

- het werken met digitale beoordelingsformulieren bij (intake)assessments
mogelijk te maken;

33

Notitie – Eisen vanuit Avans, Marlies Otten, 22-07-2016
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Leven lang leren

-

opslag en ontsluiting van gegevens uit intake mogelijk te maken.

-

online netwerken van alumni te faciliteren;
onderwijs in kleinere eenheden modulair aan te kunnen bieden;
accounts voor externe (alumni) gastdocenten mogelijk te maken.

Aanvullende vereisten vanuit de Onderwijsvisie en de Onderwijsvisie Deeltijd
Thema

Eis: De DLO dient….

Accreditatiewaardig

-

Vreemde taal in B2

mogelijkheid om standaardtaal anders dan Nederlands in te stellen.

Motiveert en activeert/
draagt kennis op
verschillende manieren
over

diverse tools te bieden die ondersteunen/aansluiten bij activerend onderwijs
(bijvoorbeeld quizzen, discussie, feedback, puzzels, polls, vragen stellen…).

Aantoonbaar
beschikken over
competenties/
Certificerende toetsing

- het samenstellen van een showcase van diverse toetsonderdelen ter
beoordeling mogelijk te maken;
- certificerende digitale toetsing mogelijk te maken (Remindo).

Continu actueel
onderwijs

gemakkelijk (multimediale) onderwijscontent en onderwijsgerelateerde content
creëren en updaten te faciliteren.

Uitdagen van de
student

de
-

Herhalen en
voortbouwen

onderwijscontent te benaderen als flexibele blokken zodat herhaling/hergebruik
mogelijk is.

Focus aanbrengen

afleiding van het leerproces te vermijden door:
- heldere navigatie;
- duidelijke structuur;
- voorkomen van onnodige knoppen/menu’s.

Begeleiden en
ondersteunen student

inzicht in de ontwikkeling van de student helder te maken voor
student/SLB’er/studieadviseur/decaan.

Virtuele en fysieke
leeromgeving integraal
geheel

- tijdens de fysieke bijeenkomsten gemakkelijk en snel toegankelijk te zijn
voor studenten en docenten;
- eenvoudig content uit de fysieke bijeenkomsten opnemen in de DLO mogelijk
te maken.

Inzet van sociale media
en online materiaal

koppeling met open systemen/content mogelijk te maken.

Veilige omgeving

data van studenten en andere gebruikers goed af te schermen van de
buitenwereld.

langdurige archivering van opdrachten van studenten mogelijk te maken;
gerichte, tijdelijke toegang voor visitatiepanels mogelijk te maken;
(door)zoeken van accreditatiedocumentatie te faciliteren.

student uit te dagen op onderzoek uit te gaan in de DLO door:
aantrekkelijke vormgeving;
heldere navigatie;
duidelijke structuur.
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Aanvullende eisen vanuit de Onderwijsvisie deeltijd
Thema

Eis: De DLO dient….

Persoonlijke praktijk
van studenten centraal

gemakkelijk toegankelijk te zijn zowel binnen Avans als op
de werkplek en thuis.

Actieve betrokkenheid/
mee ontwikkelen van
werkgever

toegang, participeren, communiceren en samenwerken
tussen Avans en werkgever student mogelijk te maken.

Flexibel onderwijs/
leervraag student
centraal

- onderwijscontent te benaderen als flexibele blokken zodat verschillende
leerroutes/leertrajecten mogelijk zijn;
- flexibiliteit in begeleiding, inhoud, vorm, plaats, tijd, toetsing en tempo te
bieden.

Leeruitkomst
uitgangspunt

het samenstellen van een showcase van diverse toetsonderdelen om
beoordeling van de leeruitkomst leerwegonafhankelijk mogelijk te maken.

ICT legt de verbinding
tussen werkplekleren,
contactonderwijs en
online onderwijs

gemakkelijk toegankelijk te zijn zowel binnen Avans als op
de werkplek en thuis.
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Bijlage 2: Diensten uit visie op DLO versus diensten
beschreven in dit document
Dienst uit visie op DLO
Communiceren: discussiëren
in fora en discussierooms
Communiceren: een bericht
plaatsen over een vak of
cursus
Samenwerken

Applicatiefuncties uit hoofdstuk 4 en 5
Perspectief
Onderdeel
Leeromgeving
Onderwijsmaterialen en
activiteiten
Leeromgeving
Communiceren

Leeromgeving

4.8

Is een combinatie van
“organiseren van leren” en
“onderwijsmaterialen en
activiteiten”.
Organiseren van leren:
onderwijseenheid inrichten en
gebruiken
SIS: aanwezigheidsregistratie

4.1
4.2

Werkomgeving

SIS: inschrijven op
onderwijseenheid

5.2.1

Werkomgeving

5.2.1

Werkomgeving
Werkomgeving

SIS: inschrijven op
onderwijseenheid
Toetsen: formatief toetsen
Toetsen: summatief toetsen
Organiseren van leren: een
onderwijseenheid zo inrichten
voor gebruik van stage en
afstuderen
Stage en afstuderen
(contracten, matchen,
administreren)
Onderwijsmaterialen en
activiteiten: (peer) feedback
Inleveren, beoordelen en inzien
van opdrachten
Onderwijsmaterialen en
activiteiten: weblectures
Avans video
SIS: cijfers en voortgang

5.1.3
5.2.1

Werkomgeving

Vragenlijsten

5.2.4

Leeromgeving

Portfolio

4.3

Organiseren van leren:
groepsindeling

Leeromgeving

Organiseren van leren:
aanwezigheidsregistratie
Organiseren van leren:
inschrijven op een vak of
cursus
Organiseren van leren:
inschrijven op tentamen
Toetsen: formatief toetsen
Toetsen: summatief toetsen
Stage en afstuderen

Werkomgeving

Leeromgeving
Leeromgeving
Leeromgeving

Werkomgeving

Peer feedback

Leeromgeving

Inleveren en beoordelen van
opdrachten
Video

Leeromgeving

Onderwijsprocesbegeleiding:
inzien van cijfers en
voortgang
Onderwijsprocesbegeleiding:
maken van vragenlijsten en
enquêtes voor
onderwijsevaluatie
E-portfolio

§
4.2.6

Leeromgeving
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Dienst uit visie op DLO
Beheren en gebruik van
studentinformatie
Roostering
Leermaterialen ontwikkelen,
beheren en delen:
ontwikkelen van
leermaterialen
Leermaterialen ontwikkelen,
beheren en delen: opslaan
en beheren
Leermaterialen ontwikkelen,
beheren en delen: delen van
leermaterialen
Learning Analytics

Applicatiefuncties uit hoofdstuk 4 en 5
Perspectief
Onderdeel
Werkomgeving
SIS: studentinformatie (inzien,
administreren)
Werkomgeving
Roostering
Werkomgeving
Documenten, beeld, audio en
video
Leeromgeving
Onderwijsmaterialen en
activiteiten: weblectures
Werkomgeving
Documenten, beeld, audio en
video
Leeromgeving
Onderwijsmaterialen en
activiteiten: weblectures
Leeromgeving
Organiseren van leren:
onderwijseenheid inrichten en
gebruiken
Leeromgeving
Learning Analytics

§
5.2.1
5.2.2
5.1.2
5.1.3
4.2.5
5.1.2
5.1.3
4.2.5
4.1.9

4.6

Conclusie: alle 22 diensten zoals beschreven in de visie op de DLO zijn meegenomen in de
uitwerking van hoofdstuk 4 en 5. NB: de functionele beschrijving in hoofdstuk 4 en 5 is
vollediger/uitgebreider dan de 22 diensten die beschreven zijn in de visie op de DLO.
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Bijlage 3: Onderwijs en ICT – overzicht van veel
gebruikte platteland applicaties
De volgende informatie is afkomstig uit het overzicht “onderwijsapplicaties v0.91” (december
2017). Het overzicht is opgesteld met behulp van input uit de gebruikersraad
onderwijsapplicaties.
Aandachtsgebied
Contentcreatie
Foto’s
Video

Plagiaat en beveiliging
Hulp bij functiebeperking
Toetsen summatief
Toetsen formatief
Analyse
Peer-feedback
e-Portfolio
Evalueren
Samenwerken
Lesgeven op afstand
Communicatie/kennisdeling
Studievaardigheden
Informatie zoeken
Brainstormen
Online discussie
Voting
Presenteren
Publiceren
Leerplatforms
Online training

Applicaties platteland
Wordpress; Weebly; Tellagami (edu); Evernote; Blogger;
Nearpod; Thinglink
Pexels.com; Flickr.com; Pintrest; Instagram
Articulate Storyline; Tellagami (edu); Screencast-o-Matic;
VideoScribe; CamStudio; Windows Movie Maker;
TubeChop; Skype; Screenr; Moovly; TAWE; Kaltura
capture space; Educreations; YouTupe; Scoop.it
Socrative; Quizlet; Mentimeter; Drillster; Kahoot
Feedly; FeedbackFruits; Pitch2Peer; FireShot
Folio; Scorion; Wordpress; Weebly; LinkedIn; Wix.com
WhatsApp; Facebook; Stack; Folio; Trello; Google
Classroom; Projectcampus
WhatsApp; Facebook; LinkedIn; Twitter
Google Search
Wordle; Padlet; TodaysMeet; ThingLink; Mindmeister;
Answergarden
Proconit; Poli Everywhere; Tricider
Slideshare; Prezi
ShowMe; Google Classroom; Canvas; Fazzination
Vimeo.com; YouTube
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