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Wat gaat er naar Brightspace?
Sinds september 2019 doen we een pilot met twee cursusprogramma’s.
Honours College: Humanities Lab
19 Brightspace-cursussen, 17 docenten, 241 studenten
Het Academisch Talencentrum
102 Brightspace-cursussen, 48 docenten
82 werkgroepen van maximaal 18 studenten per groep.

Vanaf mei 2020 migreren we de rest van de FGW-cursussen naar Brightspace
In Blackboard staan per semester ruim 1100 cursussen, van bijna 800
docenten. We schonen daarbij het aanbod op (geen oneigenlijke
“cursussen” in Brightspace).

Wat biedt Brightspace?
Brightspace vervangt Blackboard als
de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Docenten kunnen
onder andere bestanden plaatsen,
opdrachten aanmaken en papers
ontvangen, makkelijk downloaden
en becijferen, webpagina’s inbedden,
en audio en video uploaden. Ook
wordt Brightspace gekoppeld aan
Office365 voor online samenwerking. Verder biedt het een Virtual
Classroom waarmee docenten een
online werkgroep kunnen geven.

Wanneer gaat het gebeuren?
Maart 2020: Begin van het trainingsprogramma. Docenten
worden via mail benaderd en kunnen zich online opgeven
voor trainingssessies. Deze trainingssessies zijn vrijblijvend.
Maart – Mei: Docenten krijgen de mogelijkheid kennis te
maken met Brightspace tijdens een lunch-sessie van 30
minuten. De trainingen vinden plaats vanaf medio maart en
lopen tot en met eind mei.
April – Juli: Vanaf april kunnen docenten ook deelnemen
aan interactieve trainingen van een uur in een computerzaal. Deze trainingen lopen door tot en met begin juli.
Mei – Augustus: De cursussen worden door het centrale
migratieteam gemigreerd (indien gewenst) met input van
de docenten vooraf en controle achteraf. Waar mogelijk
worden docenten gewezen op de mogelijkheden hun cursussen in een meer blended vorm aan te bieden.
September 2020: Brightspace gaat in de hele universiteit
voor al het onderwijs live. Het projectteam met alle daarbij
horende support blijft nog een heel semester actief.

What’s in it for us?
Eén keer inschrijven. Er is een
koppeling tussen uSis en Brightspace
gerealiseerd. Dit betekent dat studenten
zich slechts één keer hoeven in te
schrijven – op uSis – waarna zij direct ook zijn ingeschreven in de juiste
Brightspace-cursus en/of werkgroep.
Uitschrijven gaat ook via uSis en wordt
direct gecommuniceerd naar Brightspace. Alle cursussen die in uSis staan
worden automatisch aangemaakt in
Brightspace.
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Aandacht voor auteursrecht.
Cursussen worden tijdens de migratie
gecheckt op auteursrechtelijk
beschermd materiaal. Maar ook daarna ligt de nadruk nog op eenvoudig
gebruik van het aanbod van de Universiteitsbibliotheek en Open Access.
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Technologisch toekomstgericht.
Brightspace is compatibel met laptops,
desktops, tablets en mobiele telefoons. Het biedt betere mogelijkheden
tot integratie van bekende third-party
tools als Turnitin, Kaltura, Pitch2Peer,
en Remindo, maar ook tot nieuwe
tools zoals Office 365, Virtual Classroom en video conferencing (Skype).
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Sandbox. Voor alle docenten wordt
een Sandbox aangemaakt, een persoonlijke testomgeving waarin men de
functionaliteiten van Brightspace kan
uitproberen.
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Een moderne look & feel. De interface
van Brightspace is modern en overzichtelijk.
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Waar vind ik meer informatie?
Introductiefilmpje: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86678/l/1103548-brightspaceleren-kennen-korte-video-alleen-engels
Quick start guide: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86678/l/1118717-quick-startguide-voor-docenten
Verdere informatie over het project: https://universiteitleiden.nl/brightspacefgw
Inloggen op Brightspace: https://brightspace.universiteitleiden.nl/
Handleidingen en uitleg over functionaliteit: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/
Vragen over het migratieproces en het project: ecole@hum.leidenuniv.nl

