(de meeste vragen zijn met ja/ nee te beantwoorden)
Productnaam:

Studywiser

Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen

Versie:
Algemeen
Het teleleerplatform kan het leerstof/ toetsdeel, het
communicatiedeel en het organisatiedeel van het leren en het
doceren geïntegreerd/ transparant ondersteunen en is per
browser te benaderen voor de docent/ begeleider en student.
De producent hanteert de volgende sterke punten/
uitgangspunten:

ja

Hergebruik
Content
mbv
XML
De applicatie biedt een FAQ ?
Ja
De applicatie biedt een persoonlijke agenda voor de student ?
Ja
De applicatie biedt een persoonlijke homepage voor de student Nee
?
Communicatie
Bestaat de mogelijkheid tot email tussen gebruikers onderling
?
Bestaat de mogelijkheid externe email te verzenden en/ of te
vervangen ?
Kan gebruik worden gemaakt van een bestaand emailadres ?
Bestaat de mogelijkheid tot Videoconference ?
Bestaat de mogelijkheid tot chat ?

Ja
Ja
J
J
J

Content management
Docent kan zelf content op maat samenstellen ?

ja

Hoe kan leerstof worden uitgebreid en geplaatst ?
Mogelijkheid tot importeren van content uit andere pagina’s/
programma’s (die dus in eerste instantie geen deel uitmaken
van het teleleerplatform) ?
Het is mogelijk cursuselementen te importeren en combineren
?
Student kan zelf externe hyperlinks (“bookmarks”)aanleggen ?

Externe bronnen (dvd, cd-rom) kunnen vanuit de applicatie
benaderd en bekeken worden ? (indien dit uitsluitend d.m.v.
een hyperlink kan, dit graag aangeven.)

Via web
browser
Ja

ja
Vanuit
eigen
browser
Link

Toetsing, reporting and analysis
Toetsmodule is onderdeel van het systeem ?
Kan er een toetssysteem van derden aan de applicatie
gekoppeld worden ?
Studieresultaten van studenten kan geregistreerd worden ?
Individuele studieresultaten kunnen gebenchmarkt worden met
resultaten van andere cursisten?
Mogelijkheid tot toetsen van open vragen ?

Ja
Via web
browser
Ja
Ja
Ja

Cursusplanning
Gegevens uit externe administratieve systemen kunnen
gekoppeld worden ?
Is het vertrekpunt een individuele student ?
Is het vertrekpunt een cursusgroep ?
Is er automatisch sturing mogelijk op basis van de
studieresultaten ?
Leerstofordening is aan te brengen en te wijzigen ?
Biedt het platform ontwikkelaars mogelijkheden om te sturen
op basis van opdracht/ leerstof ?
Cursusmateriaal is door de student ook buiten de cursus om in
te zien ?

Ja (ODBC)
Ja
Ja
Semiautomatisch
Ja
Ja
Ja, via
kennisbank

Kennisuitwisseling
Student kan berichten posten in een forum ?
Student kan in willekeurig forum posten ?
Kunnen intern documenten uitgewisseld worden (documenten
op een plek, uploaden en downloaden met browser) ?
Kan, intern geregeld, gebruik worden gemaakt van een
whiteboard ?
Documenten kunnen gedeeld worden (via e-mail of
discussieforum telt niet mee) waarbij meerdere cursisten
tegelijk hetzelfde document kunnen bewerken ?

Ja
Ja
Ja
Nee
Document
sharing
zonder
version
management

Competentiemeting
Is er een onderdeel dat de Competentie meet ?
Aandachtsgebieden welke de competentiemeting omvat ?
Cursusprogrammas’s kunnen vooraf worden gegaan door een
intaketest ?
Vindt sturing plaats aan de hand van de competentietest ?
Bevat het platform een persoonlijke elektronische portofolio
voor:
Documenten
Resultaten van reeds verworven competenties
Voortgangsgegevens van de student
Platform bevat een studentvolgsysteem ?
Platform bevat onderdeel dat self-assessment mogelijk maakt ?
Platform geeft verschil tussen beoogde en behaalde
competenties weer ?

?
?
Keuze
auteur
Keuze
auteur
Ja

Ja
Ja
Interpretatie
auteur

Technische Infrastructurele Criteria
Platform hanteert de volgende standaarden ?

XML. IMS,
AICC

Kan een server van het platform 100 studenten in 20
verschillende cursussen aanbieden ?
Is dit op te schalen naar 1000 studenten in 200 cursussen ?

Ja
Ja

Welke technische eisen worden aan de PC van de cursist geteld internet
?
direct
Kan de cursist direct gebruik maken van het platform of dient
er een installatie van software op individuele PC’s plaats te
vinden ?
Kosten
Wat zijn de eenmalige kosten ?

Wat zijn de vaste kosten ?

Zijn er bijzondere (beheerskosten) te verwachten ?

Afhankelijk
van gebruik
(hosted/ASP
kost 3500
eur /jaar
voor max
100
cursisten en
max 10
cursussen)
Varieert van
0 tot 3900
eur.
Varieert van
0 tot 10%
initieel
project.

Marktsegment
In welk marktsegment wordt het product verkocht/ gebruikt ?
Ruimte voor aanvullende informatie

breed

