HET GEBRUIK VAN CAMERA'S
IN ONDERWIJSRUIMTES
Leiden University Campus Den Haag - Faculteit Governance & Global Affairs

In het kort...

Permanente Webcams

PERMANENTE WEBCAMS IN
ALLE ONDERWIJSRUIMTES...

RESERVEREN / OPHALEN KOFFERTJE

...IN DE GEBOUWEN VAN
CAMPUS DEN HAAG
WIJNHAVEN
STICHTHAGE
SCHOUWBURGSTRAAT

MOGELIJKHEID TOT...
LIVESTREAMS EN OPNAMES
INTERACTIE MET ONLINE
STUDENTEN
AANWEZIGHEID VAN
STUDENTEN CHECKEN AAN DE
HAND VAN DE GROEP-FUNCTIE

Ondersteuning
CENTRE FOR INNOVATION
Docenten kunnen bij het CFI extra
ondersteuning aanvragen in de vorm
van een student-moderator.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING
Via het telefoonnummer in de zaal kan
direct contact worden opgenomen met
het UFB voor technische ondersteuning
ter plekke.

Voortaan beschikken de onderwijsruimtes op de locaties Wijnhaven,
Schouwburgstraat en Stichthage over
permanente webcams. Dit houdt in dat
het ophalen van draagbare webcams
overbodig is geworden voor de docent.

In de grote hoorcollegezalen (WYN2.01;
WYN2..02; AvB.2.21 en SBS A0.06) zal
echter gewerkt blijven worden met het
weblecture systeem. Hiervoor moet
naar FLO een mail worden gestuurd.

INTERACTIE MET STUDENTEN ONLINE
Docenten kunnen door middel van online tools (i.e. Zoom, Kaltura, MS Teams)
livestreamen naar online deelnemende studenten.
Tijdens hybride lessen kunnen de online studenten vragen stellen aan de docent,
waarbij zij te horen zijn via de luidsprekers in de hoorcollege zaal.
Break-out rooms met de gehele klas blijven een optie indien de fysieke studenten
ook een laptop en oortjes meenemen.

OPNEMEN VAN COLLEGES
Indien gekozen wordt om enkel een college op te nemen en niet te livestreamen, is
het van belang dat de docent de uitnodigingslink NIET deelt met zijn of haar
studenten. Tevens moet de docent zelf de opname starten en stoppen.

Groups
SELF-ENROLLMENT TOOL
Docenten met colleges van meer dan 75 studenten kunnen binnenkort gebruik
maken van de groep-functie op Brightspace, waarin studenten hun aanwezigheid
kunnen aangeven bij de hoorcolleges. Door middel van de self-enrollment tool
moeten studenten zich inschrijven voor een college, waardoor de docent kan zien
hoeveel en wanneer studenten aanwezig zijn bij de hoorcolleges.

Neem contact met ons op via:
flo@fgga.leidenuniv.nl

Bij ons leer je de wereld kennen

USAGE OF WEBCAMS IN
TEACHING ROOMS
Leiden University Campus the Hague - Faculty of Governance & Global Affairs

In short...

With fixed webcams

FIXED WEBCAMS ARE
AVAILABLE IN ALL
TEACHING ROOMS...

NO MORE RESERVING PORTABLE WEBCAMS

...IN CERTAIN BUILDINGS OF
CAMPUS THE HAGUE
WIJNHAVEN
STICHTHAGE
SCHOUWBURGSTRAAT

YOU HAVE THE POSSIBILITY
TO
RECORD AND LIVESTREAM
LECTURES & WORKGROUPS
INTERACT WITH ONLINE
STUDENTS
KEEP RECORD OF THE
ATTENDANCE TO LECTURES AND
WORKGROUPS

Support
CENTRE FOR INNOVATION
Lecturers can ask the Centre for
Innovation for a student-moderator via
this link.

TECHNICAL SUPPORT
By dialing the support number found in
the lecture hall, lecturers can request
direct technical support.

From now on, the teaching rooms at
Wijnhaven,
Stichtshage
and
Schouwburgstraat are equipped with
fixed webcams. In other words,
academic staff will no longer have to
reserve or pick up the portable

webcam kits at the service desk.
Lectures taking place in the large
lecture halls (WYN 2.01, WYN 2.02, AvB
2.21,
SBS
A.0.06)
can
also
be
livestreamed or recorded by FLO team
upon request by email.

INTERACTION WITH STUDENTS ONLINE
Lecturers can livestream their classes to students participating online via video
tools (e.g. Zoom, Kaltura, MS Teams)
During hybrid classes, online students are able to ask the lecturers questions and
can be heared through the sound system in the lecture halls.
An entire class can participate in break-out rooms as long as the physical students
bring their laptop and headphones to class.

RECORDING INSTEAD OF LIVESTREAMING
If the lecturer decides to record a lecture instead of livestream their class, it is of
importance that the corresponding invitation links are NOT shared with the students.
This way the video remains secure. Furthermore, the lecturer starts and stops the
recording themselves.

Groups
SELF-ENROLLMENT TOOL
In the near future, lecturers having classes with a minimum capacity of 75 students
will be able to use the group-fuction in Brightspace to have students sign in for the
lectures. This so-called self-enrollment tool allows lecturers to assess how many and
when students attend the lectures.

Contact us at:
flo@fgga.leidenuniv.nl

Explore the world at Leiden University

