Nieuwe DLO Veel gestelde vragen
Waarom is een nieuwe DLO nodig?
De licentie van de huidige elektronische leeromgeving Blackboard liep af. Voor het kiezen
van een nieuwe digitale leeromgeving was een Europese aanbesteding verplicht. Dit is
aangegrepen om goed na te gaan welk digitale leeromgeving het best past bij de
onderwijsambities van de UvA. De Werkgroep Toekomstige Elektronische Leeromgeving
heeft het Programma van Eisen vanuit onderwijsperspectief opgesteld. Daarnaast hebben
studenten en docenten hun wensen en behoeftes ingebracht via proeftuinen en workshops.
Na een zorgvuldige aanbesteding en selectie is Canvas als beste uit de bus gekomen.
Wordt het onderwijs met de komst van de nieuwe DLO vernieuwd?
De UvA wil de DLO niet alleen maar vervangen. De nieuwe DLO zal ook bijdragen aan het
verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Canvas is erg gemakkelijk in het dagelijkse
gebruik. Docenten kunnen daardoor meer de focus leggen op de didactiek. Door het
toevoegen van diverse functionaliteiten kunnen we het onderwijs aantrekkelijker maken.
Studenten kunnen bijvoorbeeld meer actief, verdiepend, samenwerkend en
gepersonaliseerd leren.
Wat wordt bedoeld met kern en schil en wat is hiervan het voordeel?
Canvas (de kern) heeft een rijke set van functies die voor de meerderheid van de docenten
voldoet. De kern kunnen we eenvoudig uitbreiden met extra tools (de schil). Per faculteit
en/of per opleiding kunnen er bijvoorbeeld opleidingspecifieke of meer geavanceerde tools
gekoppeld worden. Zo kan het zijn dat de quiztool in de kern te basaal gevonden wordt door
een faculteit. Dan kan er een geavanceerdere quiztool gekoppeld worden in de schil voor
deze faculteit en zetten we basale kern-quiztool uit voor hun docenten en studenten.
Wat zijn de voordelen van de nieuwe DLO voor studenten?
Voorbeelden van voordelen van de nieuwe DLO voor studenten zijn:
De nieuwe DLO is intuïtief en gebruiksvriendelijk: je vindt snel je weg, ook op laptop, tablet
of smartphone. De grafische interface is modern en bij alle faculteiten en opleidingen zoveel
mogelijk hetzelfde ingericht.
Wat zijn de voordelen van de nieuwe DLO voor docenten?
Voorbeelden van voordelen van de nieuwe DLO voor docenten zijn:
De nieuwe DLO is intuïtief en gebruiksvriendelijk: je vindt snel je weg en cursussen kunnen
makkelijk ingericht worden. Het nakijken en beoordelen van ingeleverde opdrachten is
eenvoudiger. Hierdoor blijft er meer tijd over om te focussen op de inhoud van het
onderwijs.
En er komt een centrale opslag van content en leerobjecten - teksten, kennisclips,
weblectures, toetsvragen etcetera -, onafhankelijk van modulen.
Krijgen docenten hulp bij het overzetten van hun materialen naar Canvas?
Ja, bij elke faculteit komt een facultair uitrolteam dat docenten (technische en didactische)
ondersteuning biedt bij het overzetten van cursusmaterialen en (her)inrichten van hun vak.
De nieuwe DLO werkt heel intuïtief en gebruiksvriendelijk. De ervaring leert dat weinig
uitleg nodig is. Het project traint de leden van het facultaire uitrolteam, zodat zij in staat
zijn kwalitatief hoogwaardige didactische ondersteuning te bieden aan docenten.
Kan ik met Canvas hetzelfde als met Blackboard?
Ja, Canvas krijgt in elk geval dezelfde functionaliteiten als nu in Blackboard beschikbaar zijn
en biedt daarnaast diverse nieuwe didactische mogelijkheden, zoals het eenvoudig inzetten
van audio en video-feedback

Kunnen we de nieuwe DLO al ergens zien?
Nu nog niet. In de eerste helft van 2017 kunnen medewerkers en studenten kennismaken
met Canvas in zogenaamde moestuinen ofwel testomgevingen. Met de feedback die daaruit
voortkomt kunnen we het systeem zo optimaal mogelijk inrichten. Deelname van studenten
en docenten aan moestuinen wordt dus zeer gewaardeerd.
Is privacy van persoonlijke gegevens gewaarborgd, en hoe dan?
Ja, Canvas hanteert strenge eisen ten aanzien van de veiligheid van data, zoals
persoonsgegevens en emailadres, binnen Canvas. Ook zijn er tussen de UvA en Canvas
heldere contractuele afspraken gemaakt ten aanzien van de veiligheid van data.
Wat maakt Canvas speciaal zo innovatief?
Canvas heeft een gebruikerscommunity van zo’n 2.000 onderwijsinstellingen wereldwijd,
waaronder de universiteiten als Harvard, Berkley en de TU Eindhoven. Alle
onderwijsinstellingen kunnen verzoeken voor vernieuwing inbrengen. Er wordt periodiek
gestemd over welke vernieuwingen als eerste opgepakt moeten worden.

