
Classroom bij 
Noorderpoort

Een verkenning



Situatie bij Noorderpoort

• Office 365 organisatiebreed uitgerold (april – juni 2016)

• Office 365 uitgerold studenten (1 september 2016)

• 2 ELO’s (Fronter en Magister ELO)

• Urgentie zoeken naar nieuwe ELO

• Kunnen we ook zónder formele ELO, door 365 in te zetten?



Een paar bevindingen over 365 tot nu toe
straks meer bij Monica

• Alle teams werken nu in groepen samen

• Mate waarin wel zeer wisselend

• Veel kleinere samenwerkingsgroepen (vakgroep, projecten)

• SLB-ers maken groepen voor begeleiding

• Documenten staan in NP-One Drive of in groepen

• Studenten maken spontaan groepen aan

• In totaal nu ruim 2000 groepen



Wat moet een ELO precies kunnen?
• Communiceren (tweerichting)

• Opdrachten en lesmateriaal plaatsen (bestanden, links, etcetera)

• Inleveren werk door student (inlevermap op slot/individu-groep)

• Online nakijken van werk student (bevroren document

• Inrichten van een “ studiewijzer” (overzicht van de studie)  en 

• Een plek waar de docent het lesmateriaal en de opdrachten kan opslaan

• Eenvoudig in gebruik/navigeerbaar/overzichtelijk 



Wat hebben we onderzocht?

• Classroom (in een testomgeving)

• Klasnotitieblok (geen onderdeel van deze presentatie)

• Demo NU



Classroom bijna live



Startscherm



Je ziet welke 
opdrachten je al 
hebt uitgezet

• In welke klas

• Deadlines

• Met links eventueel

• Waar al ingeleverd is



Nieuwe opdracht maken



Naam opdracht, deadline, inhoud



Toevoegen bijlage, veel mogelijkheden, maar niet 
uit groep



Opdracht
klaargezet

Kan alleen
voor hele
klas,
niet voor
individu
of voor 
groepjes 
studenten



Opdracht in overzicht, voor 2 klassen



Student leest bericht nwe opdr in groep



Portal student



Student in classroom, ziet opdracht



Student ziet opdrachten ook in Groep – Bestanden 
(Site) , kan alleen openen en downloaden



Student maakt opdracht en gaat inleveren



Werk student kan vanaf veel plekken worden 
toegevoegd



Of maakt officedocument



Het moment van inleveren



Klaar… en nu maar wachten tot het 
nagekeken is



Die deadline is trouwens niet hard



Sorry de brug stond open, spoorbomen dicht



Docent kijkt eens 



Docentbeeld, heeft al 1 beoordeeld



Overzicht ingeleverd werk, beoordeling alleen met cijfer



Nog een inzending, inleveren alleen individueel, 
niet per groepje



Gesloten inlevermap



Inleveren niet meer 
mogelijk

• Student kan zijn werk nog steeds 
bewerken

• Ook nadat het inleveren is dichtgezet



Student ziet overzicht van opdrachten



Student ziet beoordeling



Bekijkt opmerkingen docent in zijn werk



Niks bevroren werk



Niks bevroren, ziet ook de docent



Conclusies 

• Er kan veel, maar we missen ook te veel

• Ingeleverd werk wordt niet bevroren

• Student kan werk altijd aanpassen

• Opdrachten alleen voor hele klassen, niet individueel of groepjes

• Inleveren alleen individueel, geen groepswerk in te leveren

• Deadline inleveren is niet hard

• Navigatie vraagt om uitleg (classroom – groep – classroom)

• Microsoft, help ons!



Wordt vervolgd

Tot ziens, bedankt voor de aandacht


