Het team Leren en Toetsen werkt agile en selecteert elke onderwijsperiode een
aantal features waar zij aan werkt. Elke twee weken prioriteert het team opnieuw de
werkzaamheden zodat het de meest waardevolle punten oppakt. Tijdens de demo's
wordt het opgeleverde werk gepresenteerd.
Tijdens onderwijsperiode D 2020 pakt het team de volgende features op:
 Tooling

onderwijs op afstand
Onderwijs op afstand vraagt om
andere manieren van lesgeven. Om
meer alternatieve werkvormen te
ondersteunen wordt momenteel
gekeken naar tools die dit mogelijk
maken.
 Proctoring – Toetsen op afstand
Om de studeerbaarheid te
waarborgen vindt zoveel mogelijk
toetsing plaats in alternatieve vorm.
Waar het op een andere manier
toetsen van de leerdoelen niet
mogelijk is kan uitwijken naar een
toets met proctoring uitkomst
bieden. Om dit te faciliteren wordt
de aanschaf van een proctortool
verkend.
 Vernieuwen plagiaatscanner
De huidige plagiaatscanner Ephorus
is toe aan vernieuwing. In een minicompetitie van SURF vindt
voorselectie plaats van aanbieders.
De voor de HU meest passende
plagiaatscanner wordt in gebruik
genomen.








Voorbereiding (her)start studiejaar
De start van een nieuw studiejaar brengt logistieke werkzaamheden met zich mee.
Aangezien komende start van het studiejaar ook een beetje een herstart is van het
onderwijs richten we ons op het proactief afvangen van eventuele hobbels. We lopen
de evaluaties van afgelopen jaar door, stellen een communicatieplan op en stemmen
het draaiboek af.
Professionaliseren afstandsonderwijs (skilltree)
Waar sta je als docent als het gaat om digitale didactiek, welke tools zijn beschikbaar
voor afstandsonderwijs en hoe zet je deze in? De skilltree afstandsonderwijs dienst als
startpunt voor de professionalisering van docenten om digitale leermiddelen in te
zetten ter ondersteuning van het leerproces van studenten.
Archiveren en vernietigen data
Het uitfaseren van sharepoint 2010 zorgt direct voor een migratie en
archiveringsvraagstuk. Verder komt moodle op ‘’read only” te staan. Daarbij worden
de mogelijkheden van archivering van Gradework in e-depot verkend.
Deprovisioning medewerker Fase 2
Zodra een medewerker uit dienst gaat moet zijn toegang tot de systemen Gradework,











Canvas en Testvision komen te vervallen. Deprovisioning trekt de toegang voor de
accounts automatisch in. In periode C is de integration story uitgewerkt, in periode D
vindt de realisatie plaats.
Programmatisch toetsen
De handreiking programmatisch toetsen is opgeleverd. De volgende stap is het naar de
praktijk brengen. Hierin speelt DLO een ondersteunende rol bij de inzet van systemen.
Wat is er nu al beschikbaar om programmatisch toetsen toe te passen en welke
ondersteuning hoort daarbij.
Groepen in Gradework
Momenteel is het voor docenten niet altijd duidelijk welke studenten er moeten
worden beoordeeld. Hierdoor gaat tijd verloren in zoeken en afstemming. Om dit te
voorkomen, stromen de in Osiris vastgestelde groepen mee als groepsindeling naar
Gradework.
Optimaliseren Operationeel beheer
Een feature die doorloopt. Elke periode wordt gewerkt aan het optimaliseren van het
operationeel beheer. De afgelopen periode is er door de overgang naar onderwijs op
afstand veel werk verzet aangaande de ondersteuning en borging van tools en
systemen. Ook de komende periode loopt dit door.
Groepentool secties beheren canvas
De groepentool maakt het voor docenten mogelijk om in canvas op basis van de in
Osiris aangemaakte groepen secties te beheren. In periode C heeft een pilot
plaatsgevonden, het is nu tijd voor opschaling.
Stage app in beheer
In beheer nemen van de stage app.

