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Programma
• Kennismaking  

• Korte terugblik 

• Doel yOUlearn-project 

• Beschikbare functionaliteiten (nu en straks) 

• Demonstratie 

• Ondersteuning 

• Meer informatie



Korte terugblik
• CvB opdracht om een op Liferay gebaseerde DLWO te ontwikkelen: 

yOUlearn 

• Advies Wetenschappelijke Technische Raad van SURF 

• Redenen: 

• Kosten en beheersbaarheid 

• Eenduidigheid 

• Beschikbare expertise 

• Facilitering NOM en activerend online deeltijdonderwijs 

• Kwalitatief goede open source 

• Portaal technologie: bestaande applicaties integreren 

• Hergebruik en verbetering bestaande portlets 

• Niet: bouw BB of Moodle na 

• Start met vernieuwde masteropleidingen 



Op 1 september 2015 starten studenten van de 
vernieuwde masteropleidingen de betreffende 
cursussen in yOUlearn (niet alleen studenten 

die in 2015 starten)



Kader
• Liferay 

• Reeds ontwikkelde portlets 

• Inzichten rond learning design. Zie : Hermans, H., 
Janssen, J., & Koper, R. (in press). Flexible authoring 
and delivery of online courses using IMS LD. 
Interactive Learning Environments.



Wat is beschikbaar op 1-9-2015?
• Cursusstructuur aanmaken 

• Mogelijkheid content invoeren (tekst, afbeeldingen, video, 
downloadables) 

• Zelftoets ontwikkelen en gebruiken 

• Opdracht aanmaken, bediscussiëren, inleveren, plagiaatcontrole, 
en beoordelen 

• Mededelingen  

• Blogs binnen de cursus gebruiken 

• Group chat 

• Groepsdiscussie 

• Collaborate sessies organiseren en starten 

• Wiki gebruiken 

• Studiegroepen aanmaken (een of meer tutoren,  
notificaties komen in overzicht tutoren) 

• Monitoring



Wat is nu beschikbaar?
• Cursusstructuur aanmaken 

• Mogelijkheid content invoeren (tekst, afbeeldingen, video, 
downloadables) 

• Zelftoets ontwikkelen en gebruiken 

• Opdracht aanmaken, bediscussiëren, inleveren, plagiaatcontrole, 
en beoordelen 

• Mededelingen  

• Blogs binnen de cursus gebruiken 

• Group chat 

• Groepsdiscussie 

• Collaborate sessies organiseren en starten 

• Wiki gebruiken 

• Studiegroepen aanmaken (een of meer tutoren,  
notificaties komen in overzicht tutoren) 

• Monitoring



Autorisatie, 
inschrijven en beheer 
Assignments: 
inleveren van 
opdrachten (inclusief 
monitoren)

Overige functionaliteit 
monitoring en 
begeleiding 
Koppelingen met 
bronsystemen

Notificaties, 
profieldienst



Laat nou eens eindelijk wat zien!



De student







Info over 
cursus

Alle 
artikelen, 
presentaties

Elke opleiding kiest template



Opdrachten, 
zelftoetsen, 
leermaterialen

Voortgang 
bijhouden, verder 
gaan na inloggen



Tekst, links, downloadables, 
video (videobank, YouTube, 
Vimeo), afbeeldingen









De docent



Meerdere systeemrollen

• Auteur 

• Tutor 

• (Examinator) 

• (Mentor)



De auteur







Cursusstructuur
Nieuw item toevoegen 
Item ordenen 



Cursusstructuur
Nieuw item toevoegen 
Item ordenen 

Bestand item bewerken 









Zelftoetsen

• Formatief toetsen 

• Configuratie aanpassen (o.a. hoeveel 
vragen per pagina) 

• Terugkoppeling per vraag en/of toets 

• Ook ‘rijke’ tekst (video’s etc). 

• Vragen importeren



Ondersteuning
• DLWO-centrum 

• Begeleiding 

• QRC’s 

• Screencasts 

• Monique Rademacher 
(gebruikersondersteuning Elosa) 

• Telefoon: 2207 

• e-mail: elosa@ou.nl

mailto:elosa@ou.nl


Meer informatie

http://youlearn.ou.nl/web/youlearn-centrum/
cursusinhoud

http://youlearn.ou.nl/web/youlearn-centrum/cursusinhoud
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