Docent instructie gebruik MedischOnderwijs.nl in Blackboard
Wat is MedischOnderwijs.nl?
MedischOnderwijs.nl is een website waarin computerondersteunde medische onderwijsprogramma’s worden
aangeboden. Deze programma’s zijn afkomstig van diverse medische opleidingen in Nederland en in het buitenland.
Een computerondersteund onderwijs (COO)- programma is:
1. Een zelfstandig interactieve les met een duidelijke doelstelling.
2. Gericht op het vermeerderen van medische kennis.
3. Bedoeld om via de computer te gebruiken.

Waarom lessen aanroepen via MedischOnderwijs.nl?
De voordelen van het gebruik van MedischOnderwijs.nl zijn:
1. Eenduidige en centrale toegang tot lesmateriaal.
MedischOnderwijs.nl brengt computerondersteunde onderwijsprogramma's van verschillende opleidingen
samen op één plek. De referentie naar een onderwijsprogramma loopt via een referentie naar internet (een
URL). MedischOnderwijs.nl draagt zorg voor de integriteit van deze referentie. Indien een URL verandert (of de
inhoud die via een URL bereikt wordt, verandert), krijgt de beheerder van deze URL automatisch een bericht
hiervan.
2. Toegang tot afgeschermd lesmateriaal.
Veel programmatuur is niet direct bereikbaar via het Internet. MedischOnderwijs.nl bevat koppelingen naar voor
derden afgeschermd lesmateriaal en controleert aan de hand van inloggegevens of de gebruiker gerechtigd is
het programma op te starten.
3. Individuele registratie van het gebruik van lesmateriaal door studenten.
Elk gebruik van een les door een student resulteert in een registratie van de volgende gegevens:
a. Tijdstip waarop de les werd gebruikt
b. Duur van het lesgebruik
c. Plaats op het Internet waarvandaan de les werd gebruikt (IP nummer)
Indien de les aangepast is aan MedischOnderwijs.nl worden ook de volgende gegevens geregistreerd:
d. Score van de student in de les
e. Kosten (bij patiëntsimulaties) die de student heeft gemaakt tijdens de les
f. Commentaar van de student op de les
4. Controle op de werking van het programma.
Voordat de student een les opstart via MedischOnderwijs.nl, wordt de computer gecontroleerd op de eisen die
het lesprogramma stelt aan de computer. Sommige lessen maken gebruik van speciale software binnen de
Internet browser (plug-ins). MedischOnderwijs.nl controleert de computer voordat de les wordt gestart en geeft
de gebruiker een melding indien de computer niet voldoet aan de specificaties van de les.

Selectie van computerondersteund onderwijs in MedischOnderwijs.nl
Alle lesprogramma’s in MedischOnderwijs.nl hebben een uniek nummer. U dient dit nummer te weten om de les
beschikbaar te maken vanuit een Blackboard omgeving. Zoek hiervoor de les op in MedischOnderwijs.nl door in te
loggen op http://MedischOnderwijs.nl
U kunt het programma vinden door:
1.
Te zoeken door een woord uit de naam in te tikken in het zoekscherm (rechtsboven)
2.
Het programma te zoeken nadat u gekozen hebt voor een instelling (Select an institution)
3.
Het programma te zoeken nadat u gekozen hebt voor een afdeling (Select a department)
4.
Het programma te zoeken door te bladeren in het hoofdscherm (Overview)
Elke van de bovenstaande zoekmogelijkheden resulteert in een lijst met 0, 1 of meerdere lessen. Indien u een les
gevonden hebt die u wilt gebruiken, kunt u onder de knop Show Details het lesnummer terug vinden bij het kopje
LessonID.

Zoekresultaten waarin het nummer van een les getoond wordt als er op 'Show Details' is geklikt
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Aanroep van lessen vanuit Blackboard via MedischOnderwijs.nl
Om een COO-les in Blackboard te hangen die via MedischOnderwijs.nl wordt opgestart, dient men als volgt te werk te
gaan:
1. Kies vanuit welk onderdeel van Blackboard de les moet worden opgestart.
2. Kies (in de 'Edit View' of via het Control Panel) rechtsboven bij Select in het uitklapmenu voor Rich URL en
klik vervolgens op Go.

3.
4.
5.
6.

7.

Vul bij 1 External Link Information de naam in van de link waarop de studenten straks moeten klikken.
Vul bij URL in: http://MedischOnderwijs.nl.
Vul bij 2 Blackboard Data To Add tenminste het User Last Name en User E-mail address in (dit om een
single-logon te bereiken). Het makkelijkst kunt u gewoon alle opties in dit onderdeel aanvinken
Vul bij 3 Static Parameters To Add de gewenste parameter met de bijbehorende waarde in. De naam van de
parameter die verwijst naar een COO-les is LessonID, daarachter staat het nummer van de les die u hiervoor
heeft gezocht.
Andere parameters die u kunt gebruiken zijn:
a. Multiuser. Hiermee geeft u aan dat ook andere studenten de gelegenheid krijgen hun persoonlijke
gegevens in te vullen voordat een les start. Wanneer u hier bijvoorbeeld invult multiuser = 3, krijgen
drie studenten de gelegenheid zich aan te melden achter één computer en worden de gegevens van
alle drie de studenten vastgelegd.
b. LessonGroupID. Een lessongroup is een verzameling van meerdere bij elkaar horende lessen binnen
MedischOnderwijs.nl. Administrators binnen MedischOnderwijs.nl kunnen lessongroups voor u
verzorgen. Deze parameter wordt gebruikt ipv LessonID.
Vink bij 4 Options 'Open in New Window' Yes aan als u wilt dat de les in een nieuw venster opstart. Dit is in de
meeste gevallen aan te bevelen, omdat de les dan beter zichtbaar is.

Het gebruik van een les in MedischOnderwijs.nl dmv een RichURL in Blackboard
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