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Samenvatting 

Blackboard vormt al enige jaren het hart van de elektronische leeromgeving (ELO) van 
de Open Universiteit (OU), ofwel: Studienet. Met de komst van Blackboard 9.1 in juli 
2011 is ook het gebruik van Blackboard Mobile mogelijk, een app voor verschillende 
besturingssystemen (iOS, Android, Blackberry en HP WebOS) die het mogelijk maakt 
om de Blackboard-cursussen en -communities op mobiele apparatuur te benaderen in 
een daarvoor geschikt format. 
  
Het IPO-project ‘De Centrale ELO’ heeft Blackboard Mobile verkend en vervolgens een 
pilot van 3 maanden uitgevoerd met deze mobiele toegang tot Studienet. Hierbij zijn 
studenten van de OU betrokken. Gedurende de pilot hebben 764 unieke gebruikers de 
app gedownload en Blackboard Mobile uitgeprobeerd. Deze studenten hebben in een 
‘live’ situatie gebruik gemaakt van Blackboard Mobile via verschillende mobiele 
apparaten en besturingssystemen. Dat wil zeggen dat ze de cursussen waarvoor ze op 
dat moment een lopende inschrijving hadden via de mobiele toegang tot Studienet 
konden raadplegen, deel konden nemen in discussiegroepen en mededelingen konden 
bekijken. Er is een oproep gedaan om mee te werken aan de evaluatie van Blackboard 
Mobile. Op deze oproep heeft een groep studenten gereageerd die vervolgens de 
mogelijkheid hebben gekregen om een elektronische vragenlijst in te vullen. 
Uiteindelijk hebben 85 studenten hieraan gehoor gegeven en hebben hun mening 
gegeven over Blackboard Mobile. De resultaten van die vragenlijst zijn verwerkt in dit 
rapport. 
 
De meningen van studenten t.a.v. Blackboard Mobile lopen behoorlijk uiteen. De een is 
enthousiast en ziet er toegevoegde waarde in, de ander heeft bijvoorbeeld technische 
problemen en ziet de voordelen niet. Over het algemeen scoort Blackboard Mobile wel 
een voldoende, maar men ziet het als ‘een handige tool voor erbij’. Geen vervanging 
van de traditionele toegang tot Studienet, maar een uitbreiding. Het is vluchtig, 
makkelijk toegankelijk en erg handig wanneer je bijvoorbeeld veel met het openbaar 
vervoer reist van en naar je werk en je die tijd nuttig (lees: studerend) wilt besteden. 
 
Blackboard biedt een tweetal opties voor het aanbieden van Blackboard Mobile: een 
instellingslicentie (waarbij de instelling jaarlijkse licentiekosten betaalt) of een 
eindgebruikerslicentie (waarbij de kosten voor de eindgebruiker zijn, wanneer hij zelf 
besluit om Blackboard Mobile te gaan gebruiken). Een specificatie van de kosten is 
terug te vinden op paragraaf 3.10 (Licentiekosten) van dit rapport.  
Op basis van de ervaringen en meningen van de projectgroep van De Centrale ELO en 
vooral die van de 85 pilotstudenten is het advies om Blackboard Mobile als OU in 
gebruik te nemen ter uitbreiding van de toegang tot Studienet. Hierbij wordt 
geadviseerd om niet te kiezen voor een instellingslicentie, maar een 
eindgebruikerslicentie. Paragraaf 3.11 (Advies) beschrijft een aantal argumenten die 
dit advies onderbouwen. 
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Inleiding 

In het Instellingsplan wordt aangegeven dat de Open Universiteit open en innovatief 
hoger onderwijs ontwikkelt, verzorgt en bevordert, in verwevenheid met onderzoek. 
Zij gaat daarbij uit van de uiteenlopende leerbehoeften van individuen en van de eisen 
van de kennissamenleving als geheel. 
De Open Universiteit maakt daarbij gebruik van e-learning en in dit kader speelt de 
Centrale ELO een cruciale rol, met als kern Blackboard Learn. In de versie die bij de 
Open Universiteit beschikbaar is, kan gebruik worden gemaakt van Blackboard Mobile 
(Bb Mobile). Voordat wordt overgaan tot de aanschaf van Blackboard Mobile, is 
besloten om eerst de behoefte aan en de toegevoegde waarde van deze toepassing 
voor onze instelling te onderzoeken. 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om tot dit adviesrapport te komen: 
 verkennen van de functionaliteiten en mogelijkheden die Blackboard Mobile biedt; 
 opzetten en uitvoeren van een pilot met studenten; 
 nagaan wat de toegevoegde waarde is van Blackboard Mobile voor studenten en 

medewerkers van de Open Universiteit; 
 opstellen van een advies m.b.t. de aanschaf van Blackboard Mobile. 
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1 Blackboard Mobile 

In juli 2011 is de Blackboard omgeving van de Open Universiteit geüpgrade naar 
versie 9.1. Vanaf versie 9.0 kan er gebruik worden gemaakt van Blackboard Mobile. 
Blackboard Mobile biedt een app voor smartphones (Android, Blackberry, iPhone/iPod 
Touch en de iPad). Studenten en docenten kunnen hiermee op hun mobiel inloggen op 
Blackboard en alle informatie bekijken, maar ook zaken toevoegen zoals o.a. 
announcements (alleen voor docenten), discussiegroepen, comments op wiki’s (meer 
informatie: http://www.blackboard.com/Platforms/Mobile/Overview.aspx). 

2 Pilot Open Universiteit 

Voordat wordt overgaan tot de aanschaf van Blackboard Mobile, is nagegaan of er bij 
de studenten behoefte is aan een dergelijke toepassing en of het genoeg toegevoegde 
waarde biedt voor het OU-onderwijs. Om dit te achterhalen heeft van mei tot augustus 
2012 een pilot plaatsgevonden met studenten en medewerkers van de Open 
Universiteit. Tijdens deze pilot hadden alle studenten Blackboard Mobile ter 
beschikking op de productieomgeving van Studienet, zodat men de mobiele toepassing 
direct kon toepassen in de lopende studie. Gedurende de pilot hebben 764 unieke 
gebruikers de app gedownload en Blackboard Mobile verkend. Aan het eind van de 
pilot is een groep studenten een vragenlijst voorgelegd om hun ervaringen te 
inventariseren. Studenten zijn benaderd via een oproep op Studienet, een mailing en 
een bericht in e-Modulair. Op deze oproep heeft een groep studenten gereageerd die 
vervolgens de mogelijkheid hebben gekregen om een elektronische vragenlijst in te 
vullen. Uiteindelijk hebben 85 studenten deze vragenlijst daadwerkelijk ingevuld. 
Om een indruk te krijgen van de achtergronden van de studenten die hebben 
gereageerd, hebben we ze ook gevraagd naar hun geslacht, leeftijd en faculteit waar 
men studeert. Deze gegevens zijn ondergebracht in de Tabellen 1, 2 en 3.  
 
Tabel 1: Verdeling man / vrouw  
 
Geslacht Aantal Percentage 

 Man 41 48.8 

 Vrouw 43 51,2 

Totaal 84 100,0 
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Tabel 2: Leeftijd  
 
Leeftijd Aantal Percentage 

 < 20 jaar 2 2,4 

20-24 jaar 1 1,2 

25-29 jaar 14 16,7 

30-34 jaar 9 10,7 

35-39 jaar 10 11,9 

40-44 jaar 14 16,7 

45-49 jaar 19 22,6 

50-54 jaar 9 10,7 

55-59 jaar 3 3,6 

60-64 jaar 1 1,2 

65 jaar > 2 2,4 

Totaal 84 100,0 

 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt in de categorie 40-44 jaar. 
 
Tabel 3: Faculteit waar men studeert  

 
Faculteit Aantal Percentage 

Cultuurwetenschappen 8 9,4 

Informatica 5 5,9 

Managementwetenschappen 19 22,4 

Natuurwetenschappen 4 4,7 

Onderwijswetenschappen 2 2,4 

Psychologie 26 30,6 

Rechtswetenschappen 21 24,7 

Totaal 85 100,0 

 
In de groep studenten die de vragenlijst hebben ingevuld zijn de studenten van de 
faculteiten Managementwetenschappen, Psychologie en Rechtswetenschappen in de 
meerderheid.  
 
In Bijlage 1 worden de inloggegevens van de 764 gebruikers (Unique visitors) in vijf 
figuren gepresenteerd. 
 
De volgende paragrafen beschrijven de bevindingen van de studenten met Blackboard 
Mobile. 
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3 Resultaten 

3.1 Toestellen/apparatuur 

In het onderzoek is studenten gevraagd welke toestellen ze gebruiken om toegang te 
krijgen tot Blackboard Mobile. De vraag is door 85 studenten ingevuld. In totaal waren 
er 109 waarden, wat aanduidt dat sommige studenten gebruik maken van meer dan 
één apparaat en dat is ook conform verwachting. 
 
Tabel 1: Kun je aangeven via welke van onderstaande toestellen je Blackboard Mobile 

gebruikt? (Je kunt meerdere antwoorden kiezen) 
 
Alternatief Aantal Percentage 
Apple iPad 32 37,6 
Apple iPhone 30 35,3 
Android Smartphone 28 32,9 
Android Tablet 10 11,8 
Blackberry Smartphone 6 7,1 
Apple iPod Touch 3 3,5 
Blackberry Tablet 0 0,0 
HP WebOS 0 0,0 
Anders 0 0,0 

Totaal 109  

3.2 Gebruiksaspecten 

De vraag over de gebruiksaspecten is is door 84 studenten ingevuld, behalve bij het 
aspect ‘toegankelijkheid’, waar 83 studenten een antwoord hebben gegeven. In 
onderstaande tabel wordt per aspect het gemiddeld rapportcijfers gegeven. De 
rapportcijfers zijn niet al te hoog. 
 
Tabel 2: Kun je je oordeel over de volgende aspecten van Blackboard Mobile uitdrukken in 

een rapportcijfer? 

 
Alternatief Cijfer 
Leesbaarheid 7,12 
Vormgeving 6,85 
Overzichtelijkheid 6,71 
Gebruikersgemak 6,37 
Toegankelijkheid 5,80 
Functionaliteiten 5,70 
Snelheid 5,64 

3.3 Activiteiten 

Deze vraag is door 84 studenten ingevuld. In totaal waren er 227 waarden, m.a.w. er 
worden verschillende activiteiten uitgevoerd. 
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Tabel 3: Wat doe je vooral als je inlogt op Blackboard Mobile? (Je kunt meerdere 

antwoorden kiezen) 

 
Alternatief Aantal Percentage 

Bekijken van mededelingen/cursusnieuws 62 73,8 

Algemene cursusinformatie raadplegen 52 61,9 

Tentameninformatie raadplegen 32 38,1 

Bestuderen van de lesstof 28 33,3 

Berichten lezen/plaatsen in discussiegroepen 26 31,0 

Informatie over begeleiding raadplegen 19 22,6 

Anders, nl.: 8 9,5 

Totaal 227  

 
Personen die gekozen hebben voor ‘Anders’, hebben daar de volgende zaken 
aangegeven: cijfers bekijken, documenten downloaden en lezen. Verder hebben 
enkelen daar ook problemen geventileerd:  
 er was geen andere informatie te zien dan discussiegroepen, anders had ik alle 

overige informatie geraadpleegd; 
 wachten omdat het niet werkt; 
 niets, want hij laadt bijna niet op, blijft constant hangen, ook met wifi; 
 wachten tot de tekst 'Bezig met laden' verdwijnt. 

3.4 Inlogfrequentie 

Dit aspect is onderzocht om na te gaan of er een verschuiving optreedt in het inloggen 
bij het gebruik van Blackboard Mobile. Vooralsnog zien we nagenoeg geen verandering 
in het inloggedrag van de 83 studenten die deze vraag hebben beantwoord. Er is een 
lichte tendens naar iets minder inloggen zichtbaar. 
 
Tabel 4: Hoe vaak log je in via Blackboard Mobile in en hoe vaak logde je vóór die tijd in op 

Studienet? 

 
 Mobile Studienet 
Alternatief Aantal Percentage Aantal Percentage 

Eén of meerdere keren per dag 5 6,0 18 21,7 

Eén of meerdere keren per week 43 51,8 43 51,8 

Eén of meerdere keren per maand 24 28,9 19 22,9 
Eén of meerdere keren per half 
jaar 3 3,6 1 1,2 

Nauwelijks/nooit 6 7,2 1 1,2 

Anders, nl. 2 2,4 1 1,2 

Totaal 83  83  

3.5 Voordelen en toegevoegde waarde 

Studenten is gevraagd naar de voordelen en toegevoegde waarde: kun je aangeven 
welke voordelen je ervaart bij het gebruik van Blackboard Mobile? Op deze vraag 
hebben we 88 reacties gekregen. Studenten melden hier de positieve punten, maar ze 
gebruiken deze vraag soms ook om aan te geven dat de toegevoegde waarde niet 
altijd evident is. 
Het meeste positief zijn studenten over het mobiel aspect: de toegevoegde waarde zit 
voornamelijk in de mobiliteit van de apparatuur en mogelijkheid overal informatie in te 
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zien. Men heeft het altijd bij de hand, gebruik op verschillende locaties, gebruik 
onderweg, snel toegankelijk, veel sneller en daardoor ook gebruiksvriendelijker, men 
hoeft geen PC op te starten, direct raadpleegbaar, men is niet meer gebonden aan een 
werkplek voor het raadplegen van Blackboard. 
 Een smartphone staat 'altijd' aan en heb je 'altijd' bij de hand, zo kun je nog 

makkelijker even tussendoor een vrij uurtje besteden aan de studie; 
 Vooral prettig om de studie-informatie altijd bij de hand te hebben. In de verloren 

uurtjes kun je dan toch aan je studie werken. Je hoeft dan niet perse een 
computer bij de hand te hebben, de iPad is voldoende; 

 Het aanbieden van studiemateriaal in pdf-formaat vind ik echt een vooruitgang, 
op de iPad zijn deze bestanden prima te bestuderen. Kortom: ik ben erg 
enthousiast over deze ontwikkelingen en hoop dan ook dat juist de OU hier een 
voortrekkersrol in gaat vervullen; 

 De digitale bibliotheek vind ik een meerwaarde, zo kan ik snel iets zoeken 
wanneer ik een ideetje heb, zonder de traagheid van mijn eigen pc. 

 
Studenten die niet veel toegevoegde waarde hechten aan Blackboard Mobile motiveren 
dat meestal met het feit dat ze het niet echt nodig hebben omdat men niet zoveel 
verschil ziet met het raadplegen van een internetpagina zonder deze applicatie. 
Blijkbaar loopt Blackboard Mobile ook nog niet geheel vlekkeloos: “als het allemaal 
vlekkeloos werkte, zou ik veel vaker korte stukken kunnen leren”; “in een wat 
verbeterde versie zou ik er graag gebruik van maken”; “de normale webinterface is 
slecht leesbaar op Android toestellen”.  
Enkele studenten geven aan dat je via de app ook weer heel vaak wordt doorgestuurd 
naar websites van Studienet, zodat het voor de hand ligt om net zo goed meteen via 
een browser naar Studienet te gaan. Enkele studenten geven aan dat ze Blackboard 
Mobile veel vaker zouden hebben gebruikt als ze alle functies zouden hebben die ook 
in Studienet zitten. Het betreft slechts een deel van de functionaliteit van Studienet. 
Nu miste men te veel en moest men meestal toch ook naar Studienet. 
 
De reacties van de respondenten zijn opgenomen in Bijlage 2.  

3.6 Minpunten bij het gebruik van Blackboard Mobile 

Studenten is ook gevraagd de minpunten aan te geven die ze hebben ervaren bij het 
gebruik van Blackboard Mobile. Uit de antwoorden komt naar voren dat de Mobile app 
nog verschillende tekortkomingen en minpunten heeft die ervoor zorgen dat er nog de 
nodige verbeteringen moeten plaatsvinden. De meeste opmerkingen hebben 
betrekking op het inloggen, de beperkte functionaliteiten, traagheid van het systeem 
en de layout. 
 
Een probleem dat meerdere keren door studenten wordt gemeld, heeft betrekking op 
het inloggen. De problemen met inloggen schijnen zich hoofdzakelijk voor te doen bij 
applicaties die draaien onder Android: 
 onhandige login procedure. Deze zou meer geïntegreerd moeten zijn, nu is 

eigenlijk het inloggen bijzonder gebruikersonvriendelijk; 
 het lukt vaak niet om in te loggen; 
 het systeem onthoudt de gegevens niet, ondanks de optie van 'onthoud mij'. De 

app zou standaard ingelogd moeten kunnen zijn. Men moet iedere keer opnieuw 
inloggen; 

 geen offline-modus (nét dat zou handig zijn); 
 het inlogscherm is klein, ik moet het erg vergroten om te kunnen inloggen. 
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Een probleem dat ook veelvuldig wordt genoemd betreft de beperkte functionaliteiten 
van de app: 
 er was lang niet zoveel informatie beschikbaar als op Studienet (of deze werd niet 

geladen of getoond); 
 misschien heb ik het niet kunnen vinden maar ik mis mijn eigen studiepad, 

bonuspunten etc.; 
 Blackboard Mobile kent minder functionaliteiten dan de desktopversie; 
 ik mis op de iPad een e-mail functie; 
 gebruik van Elluminate is niet mogelijk daar de iOS en Android systemen geen 

java ondersteunen. Dit is een erg groot gemis; 
 ik had gehoopt dat het mogelijk zou zijn in te loggen op mijn studiegegevens. Een 

app heeft voor mij toegevoegde waarde als ik via de app bij mijn studieresultaten 
zou kunnen komen; 

 ik mis teveel functionaliteiten: inzien studieresultaten, de algemene 
discussiegroepen ontbreken. Verder vind ik het erg onhandig dat de ‘favorieten’ 
elke keer leeg zijn; 

 een algemene link, los van de cursussites, naar de digitale bibliotheek zou prettig 
zijn.  

 
Enkele studenten hebben ook een opmerking gemaakt over de traagheid en de 
werking van het systeem op zich: 
 het is een heel trage app; 
 het programma is lang 'bezig met laden', vooral bij het opstarten, maar ook bij 

het laden van een nieuwe pagina; 
 het werkt allemaal niet zo feilloos als op de computer, bestanden zijn soms niet te 

downloaden e.d. 
 
Tot slot zijn er diverse opmerkingen gemaakt over de layout van de app: 
 er past erg weinig informatie op het scherm, de grafische interface voor de 

discussiegroepen neemt nogal veel ruimte in, op een tablet niet zo'n punt, maar 
op de smartphone is het lastig (veel scrollen); 

 Blackboard Mobile vind ik niet geschikt voor kleine schermen als iPhone en iPod 
Touch, maar dat is persoonlijk; 

 omdat het op een smartphone een kleine ruimte is, waarop je kunt kijken is het 
overzicht niet optimaal. Ook het aantal te openen vensters is op een smartphone 
beperkt; 

 discussiegroepen met veel berichten zijn moeilijker te volgen. 
 
De minpunten die de respondenten hebben aangegeven zijn opgenomen in Bijlage 3.  

3.7 Oordeel over Blackboard Mobile in het algemeen  

We hebben de studenten gevraagd om een totaaloordeel te geven over Blackboard 
Mobile in de vorm van een rapportcijfer. In totaal hebben 81 studenten een 
rapportcijfer gegeven. Het gemiddeld rapportcijfer is 6,1. Ofschoon het als een matig 
rapportcijfer mag worden beschouwd, geeft toch 70% van de studenten een 
rapportcijfer van 6 of hoger. Wellicht dat het gemiddelde rapportcijfer te maken heeft 
met het feit dat de app nog kinderziektes heeft en studenten bijvoorbeeld tegen 
problemen met inloggen aanlopen. 



 11 

Tabel 5: Oordeel over Blackboard Mobile in het algemeen, uitgedrukt in een rapportcijfer  
 
Cijfer Aantal Percentage 

 1 6 7,4 

 2 2 2,5 

 3 6 7,4 

 4 6 7,4 

 5 5 6,2 

 6 12 14,8 

 7 18 22,2 

 8 17 21,0 

 9 7 8,6 

10 2 2,5 

Totaal 81 100,0 

3.8 Toekomstig gebruik Blackboard Mobile 

We hebben aan de studenten ook gevraagd of ze van plan zijn om Blackboard Mobile 
te blijven gebruiken als Blackboard Mobile standaard aangeboden gaat worden. Het 
blijkt dat ruim 60% van de respondenten van plan is om Blackboard Mobile in de 
toekomst te blijven gebruiken indien ze de mogelijkheid daartoe hebben. Op zich geen 
spectaculair cijfer, maar wel hoopgevend als in de toekomst Blackboard Mobile meer 
functionaliteiten kan aanbieden. Wellicht kunnen extra functionaliteiten, betere 
inlogfaciliteiten en een aantrekkelijkere layout ook de 15% van de studenten over de 
streep halen die hebben aangegeven niet echt van plan te zijn Blackboard Mobile te 
gaan gebruiken. Een opmerking die bij de volgende paragraaf wordt gegeven, lijkt ons 
hiervoor illustratief: ‘de reden dat ik er zo negatief over ben is vanwege de meestal als 
erg slecht ervaren performance en dat er niet evenveel functionaliteit wordt geboden 
als op Studienet. Als beide punten verbeteren, zou ik er zeker wel vaak gebruik van 
gaan maken.’ 
 
Tabel 6: Kans op gebruik van Blackboard Mobile indien het standaard wordt aangeboden  
 
Alternatief Aantal Percentage 

 Heel groot 37 44.0 

 Groot 15 17,9 

 Matig 17 20,2 

 Klein 8 9,5 

 Zeer klein 7 8,3 

Totaal 84 100,0 

3.9 Aanvullende opmerkingen/suggesties 

In Bijlage 4 hebben we de aanvullende opmerkingen/suggesties opgenomen die 
studenten nog konden maken. De meeste opmerkingen sluiten aan bij de problemen 
en tekortkomingen die al eerder zijn vermeld. 
Enkele bijzondere/karakteristieke opmerkingen hebben we eruit gelicht: 
 Boeken mogen bij een studie niet ontbreken. Ik zie het als een handige extra. Het 

zou mooi zijn indien men vanuit de Blackboard app gelinkt zou kunnen worden 
naar de (pdf)studieboeken. 

 Zorg er voor dat de gewone webinterface zinnig bruikbaar is. Laat dat Blackboard 
Mobile maar links liggen en kijk er over 2 jaar nog eens naar. 

 Ik hoop echt dat het blijft! 
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 Ja, s.v.p. werken aan toegang ertoe op de Android tablets en BlackBerry 
smartphones met een oudere O.S. dan O.S.7. 

 Het laadt gewoon niet op. Krijg heel mooi Open University te zien en als je daarop 
klikt is na een uur het cursusmateriaal nog niet te zien. 

 Als de snelheid en het inloggen zo blijft zal ik Blackboard Mobile niet gebruiken. 
Wanneer dit sterk verbetert zal ik de app veel meer gebruiken. 

 Ik ben erg enthousiast en vertrouw erop dat de OU doorgaat met het aanbieden 
van Blackboard Mobile. 

 Waarom geen kroeg- en faculteitsdiscussiegroepen? En de 'handige links' moeten 
er natuurlijk ook in. 

 Wat aan de snelheid doen. 
 De reden dat ik er zo negatief over ben is vanwege de meestal als erg slecht 

ervaren performance en dat er niet evenveel functionaliteit wordt geboden als op 
Studienet. Als beide punten verbeteren, zou ik er zeker wel vaak gebruik van 
gaan maken. 

3.10 Licentiekosten 

Er zijn twee manieren waarop een instelling Blackboard Mobile kan aanbieden: 
 
1. Een instellingslicentie (waarbij de OU jaarlijkse licentiekosten betaalt) 
2. Een eindgebruikerlicentie (waarbij gebruikers zelf betalen voor mobiele toegang 

tot hun cursussen) 
 
De instellingslicentie lijkt de meest logische keuze, aangezien er dan geen kosten zijn 
voor de eindgebruiker (studenten en docenten).  
Bij de eindgebruikerlicentie hoeft een instelling enkel en alleen het Building Block voor 
Blackboard Mobile te installeren en ‘aan’ te zetten. De eindgebruiker kiest dan zelf of 
hij of zij wil betalen voor mobiele toegang tot zijn of haar cursussen. De app is voor 
iedereen beschikbaar in de app stores, maar men betaalt niet voor het downloaden 
van de app. De keuze om te betalen voor het gebruik van de app wordt pas 
gepresenteerd op het moment dat de gebruiker inlogt. Alleen betalende gebruikers 
kunnen de app dan gebruiken.  
 
Het kostenplaatje ziet er als volgt uit: 
 
1. Instellingslicentie = men probeert de licentie voor Blackboard in het nieuwe 

contract met SURF op te nemen. Blackboard heeft een voorstel voor een 3-jarige 
licentie bij SURF ingediend, waarbij korting wordt verrekend. De 
onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond en de exacte prijs daarmee ook 
nog niet bekend. Om een kleine indicatie te geven: vóór de onderhandelingen 
lagen de jaarlijkse licentiekosten voor Blackboard Mobile rond €28.000,-  

 
2. Eindgebruikerlicentie = $1.99 (€1,54) per jaar of eenmalig een bedrag van $5.99 

(€4,65).  
 
NB: bij de eindgebruikerlicentie geldt de beperking dat alleen gebruikers van een iOS 
of Android system worden ondersteund. Er is een instellingslicentie nodig als men ook 
Blackberry ondersteund wil hebben. 
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3.11 Advies 

Op basis van de bevindingen geven we in deze paragraaf een advies over het al dan 
niet overgaan tot gebruik van Blackboard Mobile. Het advies baseren we samengevat 
op de volgende bevindingen/overwegingen: 
 studenten zijn te spreken over het mobiel aspect en geven aan dat de 

toegevoegde waarde voornamelijk zit in de mobiliteit van de apparatuur en 
mogelijkheid overal informatie in te zien.  

 het oordeel over de gebruiksaspecten levert niet al te hoge rapportcijfers op en 
uit de pilot komt ook naar voren dat Blackboard Mobile verschillende 
tekortkomingen en minpunten heeft die ervoor zorgen dat er nog de nodige 
verbeteringen moeten plaatsvinden. De meeste opmerkingen hebben betrekking 
op het inloggen, de beperkte functionaliteiten, traagheid van het systeem en de 
layout.  

 het gemiddeld rapportcijfer van de studenten als totaaloordeel is 6,1. Wellicht dat 
het gemiddelde rapportcijfer te maken heeft met het feit dat de app nog wat 
kinderziektes heeft en studenten bijvoorbeeld tegen problemen met inloggen 
aanlopen. 

 het blijkt dat ruim 60% van de respondenten van plan is om Blackboard Mobile in 
de toekomst te blijven gebruiken indien ze de mogelijkheid daartoe hebben. 
Wellicht kunnen extra functionaliteiten, betere inlogfaciliteiten en een 
aantrekkelijkere layout meer ervoor zorgen dat men Blackboard Mobile zal gaan 
gebruiken. 

 de kosten van de instellingslicentie vinden wij erg hoog. 
 
Gezien bovenstaande bevindingen is ons advies om niet over te gaan tot een 
instellingslicentie. Wij vinden de prijsstelling te hoog voor de toegevoegde waarde die 
Blackboard Mobile onze studenten en medewerkers op dit moment biedt. Wellicht dat 
in de toekomst overwogen kan worden om wel over te gaan tot een instellingslicentie 
wanneer tegemoet wordt gekomen aan het opheffen van de tekortkomingen zoals die 
hierboven zijn aangegeven.  
 
Studenten die toch gebruik willen maken van de Blackboard Mobile app, raden we aan 
om een eindgebruikerlicentie van, in eerste instantie, een jaar te nemen. Is men na 
dat eerste jaar tevreden over de app, dan kan worden overgestapt op een onbeperkte 
eindgebruikerlicentie. Met deze aanpak loopt de student in onze ogen het minste 
risico. Voor een eindgebruikerlicentie geldt dat de ondersteuning van eindgebruikers 
niet bij de instelling zelf ligt, maar bij Blackboard. Zij bieden support aan studenten 
en docenten die problemen hebben met de app die ze gebruiken. 
 
Bij het in gebruik nemen van Blackboard Mobile is goede communicatie van groot 
belang om misverstanden te voorkomen. Mensen met een tablet moeten erop 
geattendeerd worden dat ze goed gebruik kunnen maken van het ‘traditionele’ 
Studienet via de browser. Zo missen ze geen functionaliteiten en informatie die binnen 
de app niet beschikbaar is. Voor gebruikers van de app moet helder zijn waar men 
toegang tot heeft (alleen Blackboard, niet tot Moodle, Studiepad, OpenU, e.d.), tot 
welke delen van Blackboard men toegang heeft, wat de licentiemogelijkheden zijn en 
hoe de ondersteuning is geregeld. Voor studenten Onderwijswetenschappen geldt 
uiteraard dat zij geen gebruik kunnen maken van Blackboard Mobile. 
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4 Bijlagen 
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Bijlage 1: Inloggegevens van de 764 gebruikers 
(Unique visitors) 

 

 
 
Figuur 1: Logins by day of the week 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figuur 2: Logins by platform 
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Figuur 3: Unique users by platform 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 4: Total logins 
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Bijlage 2: Voordelen en toegevoegde waarde van 
Blackboard Mobile 

1. Het is inderdaad een toegevoegde waarde. Een handige extra om vanuit de bank 

even wat na te kijken. 

2. Dat je niet altijd achter je pc hoeft te zitten om informatie te zoeken. 

3. Het is ingericht voor gebruik op een mobiel apparaat, daardoor is het 

overzichtelijker dan inloggen op Studienet via de browser van de iPad. Een 

voordeel is ook dat de berichten in de discussiegroepen gesorteerd staan met de 

meest recente bovenaan, dat is een (bekend) knelpunt in Blackboard zoals ik dat 

verder is ingericht. 

4. Het is snel en eenvoudig  

5. Handig onderweg: ik reis dagelijks 2 uur met het OV en doe dan een groot deel 

van de "administratie" van mijn studie. 

6. Omdat ik gebruikmaak van mijn iPhone en ik deze eigenlijk altijd bij me heb, kan 

ik BM ook gebruiken onderweg. 

7. Moet geen computer meezeulen als ik even snel wil kijken of er voor de 

leereenheid waarmee ik bezig ben commentaar op het forum staat (vaak staat dat 

nog niet bij de errata.). Eigenlijk zou dat allemaal prima kunnen als de 

webinterface van Blackboard wat netter was, zonder app. 

8. Snelheid, verschillende locaties 

9. Dat wanneer je in de trein zit of ergens toch weet wat je moet lezen. 

10. Handig om op kleine portable device informatie te zoeken, op de locatie die je 

wilt! Je zoekt dan ook sneller 

11. Altijd bij de hand 

12. Snel toegankelijk 

13. Mobiel, dus bij de hand. Lijkt overzichtelijker dan Studienet op Mac 

14. Dat ik mijn reistijd in de trein goed kan benutten voor studeren - even wat dingen 

opzoeken en zo. Ik wilde hem ook gebruiken voor het plannen van mijn studie, 

maar dat is me niet gelukt. Onbekendheid? Of zit dat er niet op? 

15. Altijd bij de hand, geen pc hoeven op te starten 

16. Ik vind het prettig om bijv. in de bibliotheek even te kunnen inloggen om 

Blackboard te raadplegen. Verder kan ik overal actuele studiegegevens 

raadplegen.  

17. PS: ik ben ook heel tevreden over de digitale verse van de studieboeken. 

Geweldig. 

18. Je kunt snel even kijken of er nog nieuwe meldingen zijn binnen het 

cursusdomein. Snelheid is daarmee een toegevoegde waarde. 

19. Blackboard is direct raadpleegbaar. Je hoeft niet achter een computer te gaan 

zitten. Je kan bij wijze van spreken op de bank zitten Blackboard raadplegen. 

20. Het mobiele aspect: smartphone heb je toch vaker bij de hand dan bijv. een 
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portable. 

21. Prettig in gebruik, binnenkort schaf ik een tablet aan en dan is het zeker ideaal. 

Toegevoegde waarde zit denk ik voornamelijk in de mobiliteit van de apparatuur 

en mogelijkheid overal informatie in te zien. 

22. Ik kan onderweg zaken volgen ook wanneer ik geen laptop/computer bij de hand 

heb. 

23. Gemak, overal beschikbaar, goed te raadplegen tijdens studie. Actueel. Ik log veel 

vaker in om even te kijken 

24. Het is prettig om ook de lesstof te kunnen bestuderen wanneer ik niet bij de PC 

kan, zoals ook in de trein of wanneer me 's nachts iets te binnen schiet dat ik nog 

op wilde zoeken. Normaal gesproken moest ik dan wachten tot ik weer thuis was, 

of moest ik het of laten rusten of toch 's nachts de PC opzoeken, met Blackboard 

Mobile kon ik in de trein leren en 's nachts simpelweg even gauw kijken. Via 

Safari lukt het ook wel om op de iPhone op Studienet te komen, maar dit is toch 

niet hetzelfde als via Blackboard Mobile; moeilijker te lezen en te browsen op zo'n 

klein schermpje. 

25. Makkelijkere toegang, heb van overal acces ertoe. Vooral op mijn BlackBerry 

smartphone kan ik zelf als ik op vakantie zit in the jungle mijn materiaal checken. 

26. De toegevoegde waarde is dat ik niet meer ben gebonden aan een werkplek voor 

het raadplegen van Blackboard. Ik kan met deze app ook zonder laptop overal 

studiemateriaal bekijken. Hierdoor kan ik op gestolen momentjes even wat 

nakijken of voorbewerken voor mijn studie, waar ik anders in een wachtkamer 

een blaadje lees of een spelletje speel op mijn mobiel. 

27. Via de iPad werkt het prima. Het is makkelijk om even snel te kunnen checken of 

bijvoorbeeld tentamens te maken. 

28. Veel sneller, en daarmee gebruikersvriendelijker 

29. Ik hoef niet de hele computer op te starten als ik even iets wil zien 

30. Het zou voor mij erg fijn zijn als ik onderweg Studienet op mijn telefoon zou 

kunnen ontvangen, omdat dan de laptop verder thuis kan blijven. 

31. Ik denk dat een mobiele applicatie zeker van toegevoegde waarde kan zijn, mits 

het werkt. 

32. Kan het op willekeurige tijdstippen en plaatsen doen 

33. Een smartphone staat 'altijd' aan en heb je 'altijd' bij de hand. Zo kun je nog 

makkelijker even tussendoor een vrij uurtje besteden aan de studie. 

34. Je hebt overal toegang tot het Studienet 

35. Onderweg ook gemakkelijk toegang 

36. Het is vooral handig dat Studienet toegankelijk is via je mobiel en je niet 

afhankelijk bent van een desktop. 

37. Makkelijker in het gebruik, altijd bij de hand, even snel iets opzoeken 

38. Voor mij is de toegevoegde waarde dat ik Studienet kan raadplegen zonder 

gebruik te moeten maken van een computer. Dus overal.  

39. Met een goed data abonnement is deze applicatie werkelijk overal te gebruiken. 

Tevens is het voor mij belangrijk dat de studie documenten te downloaden zijn 
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zodat tijdens het reizen in een vliegtuig deze ook bestudeerd kunnen worden. 

40. Je kunt snel iets opzoeken. 

41. Toegevoegde waarde is snel iets nazien omdat het apparaat al aanstaat. Studeren 

doe ik liever met de laptop. 

42. Onder het reizen met bijv. trein met de studie bezig kunnen zijn. 

43. Als het sneller is makkelijker bij de informatie van de studie komen. 

44. Dat je, waar je ook bent, de benodigde informatie snel en makkelijk kan op 

zoeken. 

45. Altijd bij de hand 

46. Ik vind het vooral prettig om de studie informatie altijd bij de hand te hebben. In 

de verloren uurtjes kun je dan toch aan je studie werken. Je hoeft dan niet perse 

een computer bij de hand te hebben, de iPad is voldoende.  

47. Het aanbieden van studiemateriaal in pdf- formaat vind ik echt een vooruitgang, 

op de iPad zijn deze bestanden prima te bestuderen. Kortom: ik ben erg 

enthousiast over deze ontwikkelingen en hoop dan ook dat juist de OU hier een 

voortrekkersrol in gaat vervullen. 

48. Lekker snel op elk moment ff kijken naar je status 

49. Heel snel op de discussieruimte.  

50. Alle actuele cursussen zie je meteen. 

51. Je bent niet afhankelijk van een pc-werkplek om lesstof of opdrachten te 

bestuderen. Je kunt met iPad in de tuin gaan zitten, in het park, waar dan ook, 

mits toegang tot internet. 

52. Snelle toegankelijkheid via iPad. 

53. Kan nuttig zijn wanneer ik niet thuis ben, dus onderweg. 

54. Altijd je studie bij de hand. In elk verloren minuutje kunnen kijken naar de 

content. Zeker in combinatie met de digitale boeken en wetboeken enorm handig! 

Als het allemaal vlekkeloos werkte, zou ik veel vaker korte stukken kunnen leren. 

55. Handig op vakantie, voor het geval de studieboeken meegaan tenminste. 

56. Je kunt het overal doen, telefoon heb ik altijd bij mij. 

57. Ik vind het handig en in een wat verbeterde versie zou ik er graag gebruik van 

maken. Handig voor onderweg in de trein e.d. 

58. Altijd bij de hand 

59. Geen. Alleen een toegevoegde waarde voor "onderweg" 

60. Zoals het nu werkt: geen voordelen. Als Blackboard Mobile sneller zou laden dan 

Studienet in een web browser en ook evenveel informatie zou bieden als 

Studienet, zou ik er wel elke dag gebruik van maken. Vooral als de app minder 

dataverkeer zou gebruiken dan Studienet in een web browser. 

61. Ik kan snel en op iedere locatie even inloggen en de lesstof bekijken. Hiervoor 

hoef ik niet eerst de computer erbij te pakken of überhaupt afhankelijk te zijn van 

de aanwezigheid van een (internet)computer. 

62. Als de snelheid naar behoren werkt, heb je snel de informatie bij de hand en kun 

je snel en makkelijk studie-informatie opzoeken. 

63. Mobiel bereikbaar, makkelijk mee te nemen, snel even iets op te zoeken. 
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64. Praktisch, je hebt voor basisinformatie geen computer nodig en altijd bij de hand. 

65. Je hoeft niet perse op de computer te werken 

66. Je hebt een mobiel eigenlijk altijd bij de hand, dus kun je altijd en overal e.e.a. 

raadplegen. Bijv. als je in OV zit of ergens op moet wachten. 

- Lesstof altijd bij de hand (m.n. Rechtenvakken met pdf-werkboeken en andere 

vakken met digitaal werkboek) 

- Snel informatie over begeleiding kunnen opzoeken bij vragen 

67. Onderweg nog even informatie kunnen opzoeken. 

68. Het feit dat ik ook op andere plekken dan mijn studeerkamer Blackboard in kan 

zien. 

69. In principe zou je met een klik bij de gegevens moeten kunnen komen en niet 

steeds wachtwoorden invoeren. Bovendien kun je snel in de trein of ergens anders 

even informatie raadplegen, zonder achter een pc te moeten inloggen. 

70. Een groot voordeel dat je op elk moment kunt studeren. 

71. Het is handig om studiedocumenten op te kunnen vragen als je even geen 

computer bij de hand hebt. 

72. Gebruik van internetapplicaties op de mobiele telefoon wordt nu eenmaal steeds 

gebruikelijker, dus is onontbeerlijk. 

73. Blackboard Mobile is veel sneller dan ou.nl, tekst laadt sneller, en forum is veel 

gebruiksvriendelijker dan die op ou.nl. 

74. Direct toegang via iPad is handig met de app zeer overzichtelijk. 

75. Geen commentaar. 

76. De digitale bibliotheek vind ik een meerwaarde, zo kan ik snel iets zoeken 

wanneer ik een ideetje heb, zonder de traagheid van mijn eigen pc. 



 21 

Bijlage 3: Minpunten bij het gebruik van 
Blackboard Mobile 

1. De app is niet stabiel. De installatie verloopt niet goed, bij gebruik op een 

Blackberry device blijft hij vragen om saven van de rechten zonder dat de 

applicatie start. Regelmatig kon geen verbinding gemaakt werden. Starten der 

applicatie duurt veel te lang. 

2. Bij het opstarten moet Blackboard telkens gegevens ophalen en dat duurt heel erg 

lang. Verder snap ik de discussieruimte niet. De discussielijn is niet duidelijk 

zichtbaar. Omdat ik telkens tegen gegevens ophalen loop ben ik opgehouden 

Blackboard Mobile te gebruiken. Helaas.  

3. De interface ziet er leuk uit, maar is niet functioneel. Er wordt bijvoorbeeld maar 

een deel het scherm gebruikt bij het bekijken van de verschillende onderdelen. 

Met name bij de discussiegroepen.  

4. De algemene discussiegroepen ontbreken.  

5. Bij een van de cursussen die ik volg zijn er aparte studiegroepen met een eigen 

discussiegroep, die kan ik via Blackboard Mobile niet openen.   

6. Je kan niet eenvoudig (binnen een discussiegroep) een selectie maken van 

ongelezen berichten, of een bepaald bericht opzoeken.  

7. De PDF's van de werkboeken die op de cursussites staan kan ik wel openen, maar 

niet overzetten naar Ibooks of een andere app. Dus ik moet dat apart doen nadat 

ik ze als PDF heb opgeslagen op mijn PC.  

8. Een algemene link, los van de cursussites, naar de digitale bibliotheek zou prettig 

zijn. Dit is een link die ik het meest gebruik in Studienet.  

9. Bij het openen van een cursussite staat het icoontje voor het toevoegen als 

favoriet en het openen van de site te dicht bij elkaar.  

10. Alles opent eerst in een klein scherm, ik moet dan nog eens kiezen voor volledig 

scherm - bij de meeste links het kleine scherm veel te klein en moet je toch meer 

kunnen zien.  

11. Ik mis teveel functionaliteiten: 

- Inzien studieresultaten 

- Algemeen Discussieforum Cultuurwetenschappen. 

Verder vind ik het erg onhandig dat de "favorieten" elke keer leeg zijn. Het kost 

heel veel tijd om de juiste modules elke keer uit de lijst te plukken. Ook valt het 

mij op dat ik wel erg vaak opnieuw moet inloggen: meerdere keren per sessie.  

12. Het lukt vaak niet om in te loggen. Het systeem onthoudt mijn gegevens niet, 

ondanks de optie van 'onthoud mij'. Ik kan het dan op dat moment niet 

raadplegen als ik mijn wachtwoord ben vergeten.  

13. Eerlijk gezegd heb ik bijna nooit in kunnen loggen, het is een waardeloze app 

omdat de inlog vrijwel altijd mislukt. Soms blijft het systeem maar van scherm 

naar scherm flikkeren en moet ik de app killen. Op andere tijden blijft of het 
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logging in of het loading cirkeltje. De beoordeling is dan gebaseerd op misschien 2 

of 3 succesvolle sessies van ruim 20x proberen.  

14. Heel traag (ondanks krachtige hardware), vergeten van inloggegevens, heeft 

teveel toegang nodig (act as an account authenticator, kom op echt zwaar 

overdreven!).  

15. Geen offline-modus (nét dat zou handig zijn), inloggen lukt vaak niet.  

16. Nog beperkt in functionaliteit.  

17. Iets wat aan mijn mobiel ligt: pdf lezen gaat slecht.  

18. Soms problemen met toegang, de app 'flipt' zo nu en dan, dan blijft hij maar 

hangen en hangen.  

19. Doen de notifications het niet...?  

20. Minder functionaliteit dan Studienet op Mac.  

21. Inloggen gedoe.  

22. Ik vond het nogal omslachtig om het te bereiken. Ook kon ik niet bij mijn 

persoonlijke accountgegevens (opgeven examens, bijvoorbeeld, planning van 

vakken die ik nog wil doen enz.).  

23. Niet werkbaar, Open Universiteit deed het niet meer, doorloggen naar ongeschikte 

sites ging niet goed, extra wachtwoorden etc.  

24. Traagheid en vooral in het begin liep alles vaak vast.  

25. Ik ervaar geen voordelen bij Blackboard Mobile. Had gehoopt dat het mogelijk zou 

zijn in te loggen op je studiegegevens. Een app heeft voor mij toegevoegde 

waarde als ik via de app bij mijn studieresultaten zou kunnen komen. Zeker in 

een periode na het afleggen tentamen en je zit te wachten op de uitslag. Nog 

beter zou dan een pushbericht zijn dat je uitslag binnen is.  

26. Omdat het op een smartphone een kleine ruimte is, waarop je kunt kijken is het 

overzicht niet optimaal. Ook het aantal te openen vensters is op een smartphone 

beperkt. Het toevoegen van discussies op de betreffende pagina's is daarom ook 

niet heel handig en goed uit te voeren.  

27. De minpunten die ik zie: 

- informatie op Studienet is niet beschikbaar via Blackboard Mobile (andere 

website/applicatie EN opnieuw inloggen) 

- gebruik van Elluminate is niet mogelijk daar de iOS en Android systemen geen 

java ondersteunen. Dit is een erg groot gemis. Wanneer de Elluminate recorded 

sessions als video bestand beschikbaar worden gesteld is dit een hele 

verbetering.  

28. Voor wat betreft de auteursrechten discussie gekoppeld aan downloaden van 

Elluminate sessions, laat Blackboard deze informatie gecodeerd opslaan op de 

tablet/iPhone zodat kopiëren van deze bestanden resulteert in niet bruikbare 

films.  

29. Het is niet één platform voor alle informatie, en het gebrek aan java is een erg 

grote handicap.  

30. Geen.  

31. De laatste week duurde het laden te lang. Ik heb niet afgewacht of het nog ging 
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lukken. Ik moet wel zeggen dat mijn studie op een laag pitje staat en ik 

voornamelijk de applicatie heb geopend vanwege de aanmelding voor de 

evaluatie.  

32. Nog geen minpunten ervaren.  

33. Weinig, kan soms niet beschikbaar zijn, maar dat hebben de meeste apps.  

34. Niet echt minpunten tegengekomen met de modules die ik erop heb bestudeerd.  

35. Krijg erg moeilijk verbinding op mijn BlackBerry curve 8520 en Android tablet. Hij 

opereert het best op de o.s.7 van de BlackBerry smartphone en dat is erg jammer.  

36. Het is vervelend dat je bij inloggen steeds je school moet selecteren en je 

gebruikersnaam en wachtwoord moet typen. Dit zou je eenmalig kunnen doen bij 

het installeren van de app, dat lijkt me veel prettiger.  

37. Veel kun je er niet mee met je smartphone. Inloggen is verschrikkelijk, zelfs 

wanneer je op wifi zit. Dan nog blijft ie zichzelf resetten. Als je dan eindelijk weet 

in te loggen dan kom je soms niet in de modules. iPad is een stuk beter. Daar heb 

je geen problemen mee, alleen mis ik op de iPad een e-mail functie. Als die 

geïmplementeerd zou kunnen worden zou het mega zijn.  

38. Het lag er een tijdje uit na een update, dat was niet fijn.  

39. Ik vind Blackboard in het geheel niet zo prettig, maar daar kan Blackboard Mobile 

niet zo veel aan doen denk ik.   

40. Installatie liep wel, maar bij opstarten van de app loopt hij telkens vast. Scherm 

blijft maar heen en weer flitsen (zoeken) en de boel start niet op.  

41. Het is bij mij niet gelukt om de applicatie goed aan het werk te krijgen. Ik kwam 

niet verder dan inloggen en laden.  

42. Het ergste is de traagheid van het opstarten en het wisselen van schermen. 

Eenmaal ingelogd, gaat het redelijk.  

43. Inlogscherm klein, moet het erg vergroten om te kunnen inloggen.  

44. Zou prettig zijn als het inloggen makkelijker gaat en bijv. inlognaam onthouden 

wordt. Scheelt invoer (geldt ook voor Studienet overigens)  

45. De traagheid. Verder bleef de applicatie soms eindeloos de startpagina herladen.  

46. Geen.  

47. Blackboard Mobile kent minder functionaliteiten dan de desktopversie. Inloggen 

gaat nogal klungelig. Je wordt eerst naar een inlogscherm van de OU geleid, wat 

niet is gemaakt voor mobiel gebruik. Verder vind ik de performance onvoldoende. 

Ik heb de indruk dat er veel dataverkeer is, wat mijns inziens niet nodig is.  

48. Snelheid is niet goed, weergeven in browser duurt erg lang om te laden, zeker 

word/pdf-bestanden.  

49. Onhandige login procedure. Deze zou meer geïntegreerd moeten zijn, nu is 

eigenlijk het inloggen bijzonder gebruikersonvriendelijk.  

50. De app werkte niet meteen.  

51. Ik kan of weet niet of je ook in je email kunt kijken. Normaal kijk ik eenmaal per 

dag op mijn OU studiemail. Dit ben ik dus op de 'oude' manier via Studienet 

blijven doen.  

52. Het is handig voor erbij, niet meer dan dat. Studeren doe ik liever met de laptop 
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erbij.  

53. Moeilijk inloggen. De app zou standaard ingelogd moeten kunnen zijn.   

54. Ontzettend traag. Ik kan sneller naar mijn computer lopen, opstarten dan de app 

openen. Ik kan zelfs sneller via de browser van mijn smartphone op Studienet 

gaan dan de app te gebruiken.  

55. Ik kom de laatste tijd niet meer op Studienet. Ik krijg wel het inlogscherm, 

inloggen lukt ook nog maar dan krijg je de mededeling "bezig met laden" en hij 

blijft maar laden, maar Studienet komt niet . Ik heb de app opnieuw geïnstalleerd 

maar dat heeft niet geholpen , ik kom niet verder dan "bezig met laden".  

56. Niet alle cursussen hebben een leeromgeving in Blackboard, dat zou beter kunnen 

om de Blackboard app beter te kunnen gebruiken  

57. Ik zie nog weinig minpunten, het zou goed zijn als er nog meer studiemateriaal 

beschikbaar is via Blackboard Mobile.   

58. Geen.  

59. Lastig om in te loggen. Wel goede ondersteuning bij problemen. Lastig om op mijn 

werkplek te komen en alles te raadplegen wat geen actuele cursus is. Ik ben er 

pas sinds kort mee actief, wellicht moet ik nog wat handiger worden.  

60. Traag; onleesbaar; geen pluspunten kunnen ontdekken.  

61. Soms vaak 'doortikken' om ergens te komen. De introductie van opdrachten zie je 

binnen de Blackboard Mobile omgeving. Voor de hele opdrachten moet je soms 

toch het Studienet openen in je browser. De informatie is nu in hele kleine blokjes 

opgedeeld. Zou makkelijk zijn als je alle teksten van een taak op één pagina kunt 

bekijken.  

62. Het feit dat onderwijswetenschappen niet terug te zien is.  

63. Het enige nadeel ligt bij mij aan de grootte van het scherm, en dus aan de 

toetsen die redelijk klein zijn en dus moeilijk met de vingers te bedienen.  

64. Op mijn Android tablet (Samsung Galaxy Tab 1 7.0) kreeg ik Blackboard Mobile 

niet aan de gang. De app leek te willen opstarten maar met veel beweging en 

geflikker op het scherm lukte het zo goed als nooit. Ik heb een poging of 30 

gedaan, één keer kon ik inloggen maar liep vrijwel direct daarna vast. Bijzonder 

jammer, want juist bij een tablet is de leesbaarheid een stuk fijner en dat is met 

name bij het doornemen van de studiestof een pre.  

65. Op iPad wel aan de gang gekregen (hoewel zeer traag) en dat werkte goed. De 

nieuwsgroepen van de studie met de verschillende takken aan een topic zijn wat 

mij betreft vreselijk; je moet teveel heen en weer springen en teruggaan. Zeer 

gebruikersonvriendelijk.  

66. Het programma is lang 'bezig met laden', vooral bij het opstarten, maar ook bij 

het laden van een nieuwe pagina. Misschien geen probleem als je een tablet 

gebruikt, maar op een smartphone zit je dan wel wat sloom op zo'n klein 

schermpje te turen.  

67. Boven aan de 'grijze' pagina's staat 'Cursusoverzicht' of 'Cursusinformatie'. Je 

weet dan niet in één oogopslag van welk vak je een overzicht aan het bekijken 

bent... Is verwarrend als je een aantal cursussen ná elkaar raadpleegt.  
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68. Het is een heel trage app.  

69. Het was alleen jammer dat ik er weinig mee kon, ik vloog iedere keer uit het 

systeem, waardoor ik het niet optimaal heb kunnen testen. Dat had ik graag 

gedaan. Ik denk dat de keuzemogelijkheden wat duidelijker meer aangepast aan 

een app-versie mogen: nu is het nog qua layout gelijk aan pc inlog, en dat werkt 

niet zo goed op je smartphone.  

70. Minder uitgebreid, discussiegroepen met veel berichten moeilijker te volgen.  

71. Functioneert niet, tijd voor aanmelden duurt veel te lang. Programma crasht 

regelmatig.  

72. De layout: er past erg weinig informatie op het scherm, de grafische interface 

voor de discussiegroepen neemt nogal veel ruimte in, op een tablet niet zo'n punt, 

maar op de smartphone is het lastig (veel scrollen).  

73. Het laden duurde vaak lang: na de Studienet login dialoog (soms een minuut, 

maar vrij vaak 5 tot 10 minuten een knipperend scherm met "Loading"), zowel bij 

gebruik van mobiel internet als wifi. Soms reageerde de app niet na het 

opstarten. Wanneer de Blackboard Mobile app gestart is, is het laden van 

discussieruimten meestal wel vlot.   

74. Er was lang niet zoveel informatie beschikbaar als op Studienet (of deze werd niet 

geladen of getoond).  

75. Het lijkt overigens dat er in de loop van de weken wel het een en ander is 

verbeterd aan de performance.  

76. Ik kan hiermee geen tentamen aanvragen, althans het is mij niet gelukt...  

77. Onbruikbaar door lange laadtijd.  

78. De laadtijd is lang en de functies zijn minimaal vergeleken met Studienet.  

79. Draait wat minder stabiel op oudere iPads, crasht af en toe.  

80. Blackboard Mobile vind ik niet geschikt voor kleine schermen als iPhone en iPod 

Touch, maar dat is persoonlijk.  

81. Misschien heb ik het niet kunnen vinden maar ik mis mijn eigen studiepad, 

bonuspunten etc.  

82. Iedere keer opnieuw inloggen.  

83. Vrij langzaam  

84. Geen.  

85. Laden van Blackboard Mobile duurt vrij lang en mislukt soms.  

86. Snelheid, inloggen soms niet mogelijk, lezen van PDF-bestanden niet mogelijk, of 

in piepkleine venstertjes.  

87. Geen.  

88. Voor veel functionaliteiten word je doorgelinkt naar internet en moet je alsnog 

wachtwoorden invoeren. Dat gaat ten koste van de snelheid.  

89. Het werkt allemaal niet zo feilloos als op de computer, bestanden zijn soms niet te 

downloaden e.d.  

90. Te weinig functionaliteit, te vaak word je doorgestuurd naar Studienet websites. 

In het begin gebruikte ik het veel, later heel weinig.   

91. De meeste tijd kon ik niet inloggen en/of het systeem werkte niet goed.  
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92. Beperkt!  

93. Pagina's met veel content laden erg traag. De lay-out van de pagina's is enkel 

geoptimaliseerd voor een klein scherm (met andere woorden, de iPad heeft geen 

eigen versie gekregen), het weergeven van pagina's in een browser gaat vlot 

maar is niet het doel van  

94. Blackboard Mobile.  

95. Geen.  

96. Ik ervaar geen toegevoegde waarde ten opzichte van de het benaderen van de 

website met een reguliere internetbrowser op mijn iPad.  

97. Blackboard Mobile heb ik niet 1 keer kunnen opstarten. Geeft steeds aan dat het 

voor mij niet beschikbaar is.  

98. Ook de terugmelding via de mail mondt uit in een foutmelding.  

99. Niet alles is toegankelijk, zoals de discussieruimte tot mijn groep.  

100. Hij laadt niet. 

101. T.o.v. Studienet (in de browser) is er niet veel toegevoegde waarde. Het betreft 

slechts een deel van de functionaliteit van Studienet. 

102. Weinig toegevoegde waarde. Een Blackboard website die beter geschikt is voor 

het bekijken op een iPad zou meer toevoegen. 

103. Als ik alle functies zou hebben die ook in Studienet zitten dan zou ik 

Blackboard Mobile veel vaker hebben gebruikt. Nu miste ik te veel, en moest ik 

meestal toch ook naar Studienet. 

104. De normale webinterface is slecht leesbaar op android toestellen, als dat 

opgelost zou zijn vraag ik me af wat de verdere meerwaarde van de app is. 

105. Ik ervaar geen voordelen bij Blackboard Mobile. Had gehoopt dat het mogelijk 

zou zijn in te loggen op je studiegegevens. Een app heeft voor mij toegevoegde 

waarde als ik via de app bij mijn studieresultaten zou kunnen komen. Zeker in 

een periode na het afleggen tentamen en je zit te wachten op de uitslag. Nog 

beter zou dan een pushbericht zijn dat je uitslag binnen is. 

106. Geen voordelen kunnen ontdekken 

107. Als het (veel) sneller zou openen is het ideaal voor de eerder aangegeven 

opties, nu breek ik vaak het opstarten af omdat na 3 minuten wachten de 

behoefte om zo te werken al drastisch is afgenomen. 

108. Geen toegevoegde waarde; er is geen verschil met het raadplegen van een 

internetpagina zonder deze applicatie 

109. De toegevoegde waarde viel tegen. Via de app werd je ook weer heel vaak 

doorgestuurd naar websites van Studienet. Dan kon ik net zo goed meteen via 

een browser naar Studienet. 

110. Studienet op de traditionele manier is net zo handig. 

111. Op de iPad heeft Blackboard Mobile weinig toegevoegde waarde. De 

browserversie werkt even goed en is een stuk overzichtelijker. 

112. Ik ervaar geen toegevoegde waarde ten opzichte van de het benaderen van de 

website met een reguliere internetbrowser op mijn iPad. 

113. Geen voordelen, want hij laadt niet. Hierdoor heb ik er niet echt mee kunnen 
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werken. 

114. Persoonlijk zie ik de toegevoegde waarde van Blackboard Mobile niet. Ik kan 

Studienet e.d. op mijn iPad zonder problemen raadplegen. Daarvoor het ik 

Blackboard Mobile niet nodig. 
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Bijlage 4: Aanvullende opmerkingen/suggesties 

1. Boeken mogen bij een studie niet ontbreken. Ik zie het als een handige extra. Het 

zou mooi zijn indien men vanuit de Blackboard app gelinkt zou kunnen worden 

naar de (pdf)studieboeken. 

2. Functies uitbreiden, en dan de pilot voortzetten. 

3. Het experiment was leuk, maar de realiteit viel tegen (of mijn verwachtingen 

waren te hoog). 

4. Bij gebruik van Blackboard Mobile in de huidige vorm moet je nog steeds inloggen 

op Studienet voor veel zaken. Dat maakt Blackboard Mobile minder. 

5. Aantrekkelijk (of zelfs overbodig). 

6. Het scherm van mijn iPhone is klein waardoor ik overzicht verlies. Ik kan me 

voorstellen dat het overzicht op een iPad beter is. Het gebruikmaken van BM op 

de iPhone geeft de mogelijkheid om, op een moment dat een beter alternatief 

(qua apparatuur) ontbreekt, toch Blackboard te raadplegen. 

7. De toegangsproblemen (het vrijwel nooit in kunnen loggen) ontnemen alle 

functionaliteit van de app, vandaar ook het algemeen oordeel van cijfer 1. Ik 

maak gebruik van een Samsung Galaxy SII met Android 4.0.3 (up to date dus) op 

zowel WiFi als HSDPA/3G/GPRS. Mijn 3G provider is KPN en mijn internetprovider 

is Ziggo. 

8. Zorg er voor dat de gewone webinterface zinnig bruikbaar is. Laat dat Blackboard 

Mobile maar links liggen en kijk er over 2 jaar nog eens naar. 

9. Ik hoop echt dat het blijft. 

10. Ik krijg binnenkort een iPad, dan verwacht ik wel dat ik hem meer zou gebruiken. 

Op de iPhone is het weinig overzichtelijk. 

11. Heb ik ergens een instructie gemist, trouwens? 

12. Idee is leuk, stond ik ook open voor, maar uitvoering voldoet onvoldoende. Teveel 

zaken die net niet werken, waardoor toegevoegde waarde voor mij te klein is. 

13. Meer boeken digitaal. 

14. De mogelijkheden van de app uitbreiden! Denk ook bijvoorbeeld aan 

chatmogelijkheden met begeleiders, docenten, studiecentrum  voor 

algemene vragen. 

15. Voor mijn gevoel is de app slechts een 'kopie' van de website, ipv een andere 

gebruikersinterface die app's bieden 

16. Blackboard doet zijn werk. Ik zie de toegevoegde waarde vooral in 1 complete 

oplossing. (Blackboard ,Studienet , Elluminate). Alleen hoop ik dat er een 

definitieve versie komt. 

17. Ja, s.v.p. werken aan toegang ertoe op de Android tablets en BlackBerry 

smartphones met een oudere O.S. dan O.S.7. 

18. Het laadt gewoon niet op. Krijg heel mooi Open University te zien en als je daarop 

klikt is na een uur het cursusmateriaal nog niet te zien. 
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19. Nee 

20. Naast een werkend Blackboard Mobile hoop ik nog steeds dat cursusboeken in 

epub of pdf beschikbaar gesteld gaan worden door Fac. MW. Zou ik er veel aan 

hebben. 

21. Ik had hogere verwachtingen van de applicatie. Helaas is het niet gelukt om er 

veel van te zien. 

22. Het is een bijzonder prettig medium als het opstarten sneller zou zijn, wellicht dat 

daar iets aan kan gebeuren. 

23. De lesstof digitaal zou helemaal handig zijn... 

24. Vind het goed om overal iets te kunnen doen voor de studie. 

25. Misschien kun je op iPad meer ermee bereiken dan op Ipod maar dat heb ik niet 

bestudeerd. Wel leuk om te zien dat jullie hiermee bezig zijn. 

26. Als de snelheid en het inloggen zo blijft zal ik Blackboard Mobile niet gebruiken. 

Wanneer dit sterk verbetert zal ik de app veel meer gebruiken. 

27. Toelichting bovenstaande vraag.  

28. Zoals het de laatste tijden gaat, heeft het geen zin om Blackboard Mobile te 

blijven gebruiken. Maar als Studienet wel geladen wordt, dan zal ik de app 

absoluut blijven gebruiken. 

29. Ik ben erg enthousiast en vertrouw erop dat de OU doorgaat met het aanbieden 

van Blackboard Mobile. 

30. Als er kosten mee gemoeid zijn niet doen zolang de gegevens niet worden 

aangepast aan het Blackboard formaat zoals bijvoorbeeld bij een  programma 

als FB wel gebeurt. 

31. Kunnen readers en studieboeken ook als e-book aangeboden worden? Ik ben 

voor! 

32. Ik vind dat ik hier geen eerlijke beoordeling geven omdat ik meestal thuis ben en 

dan een laptop gebruik die ik toch handiger te bedienen vind dan een 

smartphone. 

33. Als het werkt op mijn tab ga ik het zeker meer dan eens per week gebruiken. Het 

rapportcijfer is wat mij betreft zwaar onvoldoende  

34. Omdat ik het op mijn tablet niet aan de gang kreeg. Bij de - geleende - iPad zag 

het er allemaal prima uit 

35. Waarom geen kroeg- en faculteitsdiscussiegroepen? En de 'handige links' moeten 

er natuurlijk ook in. 

36. Wat aan de snelheid doen. 

37. De reden dat ik er zo negatief over ben is vanwege de meestal als erg slecht 

ervaren performance en dat er niet evenveel functionaliteit wordt geboden als op 

Studienet. Als beide punten verbeteren, zou ik er zeker wel vaak gebruik van 

gaan maken. 

38. De mogelijkheid om een tentamen aan te vragen zou het gebruiksgemak voor mij 

nog meer verhogen. 

39. Moet wel werken. 

40. Lijkt me geweldig om een app te hebben die vergelijkbaar is met de informatie op 
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Studienet. Daarnaast lijkt het me ook heel interessant om het studiemateriaal via 

een app te kunnen raadplegen. 

41. Zodra tablets meer standaard zijn is het een goede aanvulling of vervanging van 

de browser variant. 

42. Niet anders dan ik al eerder heb aangegeven. 

43. LAAT HET WERKEN AUB! Ik heb moderne toestellen (tablet Sony S en telefoon 

Sony Xperia S) maar ondanks herhaalde pogingen met updates etc. werkt het 

niet. Slecht dat dit al enige tijd is ondanks dat meerdere mensen hierover klagen. 

44. Idealiter zou al het cursusmateriaal als PDF of ePub beschikbaar moeten komen 

en kan Blackboard dienen als ondersteunende omgeving. Blackboard Mobile biedt 

wel een goede aanvulling en geeft keuzevrijheid om op "dode momenten" te 

studeren, maar dan zou de applicatie onder Android wat stabieler moeten worden 

en sneller moeten laden. 

45. Een goed werkende applicatie is voor mij en volgens mij voor veel andere 

studenten zeer welkom 

46. Nee. 

47. Versnel de ou.nl site, hij is echt tergend traag! 

48. Als OU-medewerker ben ik benieuwd naar de reacties van de studenten. 

49. Ik denk dat studenten eerder met een tablet zullen studeren dan met een 

smartphone (zeker als er in de toekomst meer en meer cursussen voor ontwikkeld 

zullen worden). Daarom zie ik weinig meerwaarde in deze applicatie. 

50. Mits het werkt. 

51. Zorgen dat hij wel laadt. 

 
 


