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Hoofdstuk 1.
1.1

Inleiding

Wat is Ellips?

Ellips is een webgebaseerde applicatie voor taalvaardigheidsoefeningen. Ellips is ontwikkeld
door een consortium van universiteiten, namelijk de Universiteit Leiden, de Universiteit van
Tilburg, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, en het bedrijf Edufocus
(http://www.edufocus.nl/) te Rosmalen. Stichting SURF heeft de ontwikkeling van het
programma deels gesubsidieerd n het kader van haar Onderwijsinnovatieregelingen. Ellips is
het acroniem van “Electronic Language Learning Interactive Practice System”. Het is
voortgekomen uit het programma Hologram, dat begin Jaren negentig door de Rijksuniversiteit
Groningen is ontwikkeld.
Ellips is geen digitale leeromgeving zoals bijvoorbeeld Blackboard. Het is eerder een
applicatie ter ondersteuning van zelfstudie in het talenonderwijs die, onder andere, gebruik
maakt van digitale (streaming) audio- en videotechnieken.

1.2 Waarom Ellips?
Via Ellips kan zelfstudie effectiever worden georganiseerd. Ellips beantwoordt hiermee aan
de behoeftes van het taalvaardigheidsonderwijs in het hoger onderwijs. Belangrijke kenmerken
van Ellips zijn:


webgebaseerd: dit vergroot de flexibiliteit en maakt tijds- en plaatsonafhankelijk leren
mogelijk;



semi-adaptiviteit: zoals boven gezegd, Ellips beschikt over een registratiesysteem,
waardoor de resultaten van de studenten worden bijgehouden en waardoor studenten
automatisch meer oefeningen krijgen aangeboden over de onderwerpen die ze nog niet
goed beheersen;



standaardcoderingen voor het oefenmateriaal: de mogelijkheid om de oefeningen te
coderen op basis van metadata die gebaseerd zijn op de taxonomie van het CEF , het
Common European Framework of Reference, stelt docenten in staat om snel
oefenmateriaal te zoeken en aan hun wensen aan te passen. In Hologram was een
dergelijke uniforme manier van beschrijving niet geïmplementeerd , waardoor alle
docenten hun eigen taxonomische structuur hebben ontwikkeld. Het gebrek aan een
standaard beschrijvingssysteem maakte de uitwisseling en het hergebruik van
onderwijsmateriaal heel moeilijk.

1.3 Gedachtengang achter Ellips
Ellips biedt de student een of meer cursussen aan. De cursussen zijn in de vorm van een
hypertekst; de studenten kunnen de informatie raadplegen door op de hoofdstukken en
paragrafen van de inhoudsopgave te klikken. Dan opent een pagina met bijvoorbeeld
grammaticale of lexicale uitleg. Op deze pagina kan ook een hyperlink staan naar een serie
oefeningen. Deze oefeningen kunnen worden aangeboden in een vaste volgorde (bepaald door
de docent) of in een willekeurige volgorde (bepaald door het programma). Als u voor de
willekeurige volgorde kiest, moet u eerst het onderwerp of de onderwerpen bepalen van de
oefeningen die in de reeks aangeboden worden, en het aantal oefeningen per onderwerp. Ellips
zal vervolgens ad random oefeningen over dat onderwerp aanbieden aan de student. Mocht de
student een onderwerp onvoldoende beheersen, dan zal Ellips bij een volgende sessie nieuwe
oefeningen aanbieden over dat onderwerp, volgens het principe van de semi-adaptiviteit.
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1.4 Globale opzet van Ellips
Ellips is in twee delen opgedeeld, de studentzijde en de docentzijde. De studentzijde is enkel
bedoeld om cursussen te volgen, oefeningen te maken; de docentzijde is enkel bedoeld om
cursussen (pagina’s met uitleg en oefeningen dus) te ontwikkelen en te wijzigen. Uitzondering
hierop vormt het dossier, waar de docent de resultaten van de studenten te zien krijgt. Het
dossier bevindt zich aan de studentzijde (mits als docent daarin ingelogd). In deze handleiding
bespreken we vooral het docentgedeelte. Voor het studentgedeelte is een snelwijzer beschikbaar
(zie Bijlage C Ellips Snelwijzer (Engelstalig).
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Hoofdstuk 2.

Hoe te beginnen met Ellips

2.1 Inloggen in Ellips
Voor u begint te werken op een persoonlijke computer, kan het raadzaam zijn eerst bijlage B
over de benodigde instellingen van een PC te lezen. Werkt u op een facultaire computer, dan is
deze door uw systeembeheer reeds goed geconfigureerd.
Om met Ellips te kunnen werken, moet u eerst inloggen. U heeft in principe twee accounts
gekregen, een als student, en een als docent. Open nu in Internet Explorer het adres
http://ellips.service.rug.nl/admin.

Figuur 2.1 - Het inlogscherm van Ellips

Vul nu de inlognaam en het wachtwoord in van uw docent-account en druk op de knop ‘OK’.

Figuur 2.2 - Het tabblad ‘Cursus’
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U bent nu ingelogd in Ellips. Na het inloggen komt u eerst terecht in het tabblad ‘Cursus’. U
ziet hier de mappen “Eigen cursussen” en “Overige cursussen” – de eerste groep betreft de
cursussen waarbij u als auteur bent ingeschreven. Daarnaast heeft u leesrechten (maar geen
bewerkrechten) op de overige cursussen. Open een cursus door op de titel ervan te klikken
(open eventueel eerst een map door op het plusteken ervoor te klikken. U krijgt zeven tabbladen
te zien, te weten ‘Cursus’, ‘Content’, ‘Oefening’, ‘Reeks’, ‘Sleutel’, ‘Media’, ‘Gebruiker’
(beheerders zien nog een achtste tabblad, ‘Configuratie’). De functie per tabblad wordt later in
dit document meer specifiek uitgelegd. Elk tabblad heeft een menubalk. Het eerste menu betreft
specifieke opdrachten voor dat tabblad; het tweede is het Help-menu.
Verder is het scherm opgedeeld in twee delen, het itemveld en het inhoudsveld. Het
itemveld is het linkergedeelte van het scherm, waar de betreffende items volgens het type dat in
het tabblad wordt aangegeven, worden getoond. In het tabblad ‘Content’ worden bijvoorbeeld
alle contentpagina’s weergegeven. De tabbladen ‘Content’, ‘Oefening’, ‘Reeks’ en ‘Sleutel’ hebben
elk een eigen filter waarmee u de items op bepaalde kenmerken kunt filteren. Dit filter wordt
altijd als eerste getoond als u van tabblad wisselt. Het is ook op te roepen via het menu. De
filters worden in de volgende hoofdstukken toegelicht
Het rechtergedeelte van het scherm, het inhoudsveld, is het belangrijkste veld. Hier
verschijnt datgene waar u mee bezig bent; dit is uw werkveld. De inhoud hiervan is afhankelijk
van het tabblad waarin u zich bevindt. Ook de filters worden in het rechtergedeelte getoond.

2.2 Uitloggen uit Ellips
U kunt te allen tijd uitloggen uit Ellips, en wel door gebruik te maken van de knop
‘Uitloggen’. Deze knop, linksboven gelegen (bij het woord “Ellips”), beëindigt uw huidige sessie
in Ellips, en voert u terug naar het inlogscherm.

Figuur 2.3 - De knop ‘Uitloggen’.

2.3 Bij problemen
Wanneer u problemen ondervindt bij het inloggen in Ellips, kunt u contactopnemen met uw
lokale helpdesk. Zij kunnen u helpen met vragen overaccounts, verlopen of vergeten
wachtwoorden etc. Tweedelijnsondersteuning wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit
Groningen:
André Rosendaal
a.j.m.rosendaal@rug.nl
050 363 5788
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Het aanmaken van cursussen

3.1 Stappen voor het maken van een cursus
Met dank aan M. Reijken, Edufocus
Het maken van een cursus valt uiteen in verschillende stappen. Hieronder staat een lijst
waarin de belangrijkste stappen staan genoemd en globaal zijn beschreven.
1.

Structuur. Maak allereerst een (papieren) schets van uw cursus om uzelf een idee te
geven van de logische structuur van de cursus, en om de opmaak van de navigatiestructuur te vergemakkelijken. Verdeel de onderwerpen in hoofdstukken en paragrafen,
en bedenk in welke hoofdstukken of paragrafen oefeningen moeten worden
aangeboden. Maak hierna een nieuwe cursus aan in Ellips, en breng de benodigde
navigatiestructuur aan. Voor meer informatie, zie paragrafen 3.2 en 3.3.

2. Inhoud. Als de navigatie-structuur is vastgesteld, maak dan alle pagina’s aan
(hoofdstukken en paragrafen), en voeg hieraan de gewenste inhoud toe. Voor meer
informatie, zie paragrafen 5.1, 5.3 en 7.1.
3. Oefeningen. Als alle structuren en pagina’s zijn aangemaakt is het tijd om de
oefeningen aan te maken. Het is handig om bij het maken van een oefening gelijk ook
alle feedback en de metadata compleet in te vullen. In Hoofdstuk 15 wordt uitgelegd hoe
metadata ingevoerd moeten worden en in bijlage D is een overzicht van de gebruikte
coderingen opgenomen. Overigens kunnen oefeningen ook gekopieerd worden, wat het
maken van bijna gelijke oefeningen vergemakkelijkt. Voor meer informatie, zie
paragraaf 9.1.
4. Sleutels. Nadat oefeningen zijn aangemaakt kunnen sleutels gedefinieerd worden die
de oefeningen groeperen op basis van de metadata. Voor meer informatie, zie paragraaf
11.1.
5.

Reeksen. Als de oefeningen en de sleutels aangemaakt zijn, kunnen reeksen worden
opgesteld om de oefenstof aan de studenten te tonen. Denk hierbij aan de hoeveelheid
oefeningen, en koppel de sleutels en/of oefeningen. Koppel de reeks nu aan het
navigatie-item. Voor meer informatie, zie paragrafen 11.2 en 11.3.

6. Controleren. De cursus is nu bijna klaar. Controleer alvorens tot publicatie over te
gaan elk item op algemene zaken als spelling en Ellips-specifieke zaken als
geldigheidsduur en status.
7.

Cursusgroepen. De laatste stap is publicatie. Een Ellips-cursus wordt opengesteld
aan studenten door cursusgroep(en) aan te maken waardoor alle in deze groep
opgenomen studenten toegang tot de cursus krijgen. Voor meer informatie, zie
paragrafen 13.3 en 13.5.

3.2 Een nieuwe cursus maken
Om een nieuwe, lege, cursus aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Cursus’ te bevinden. U
ziet nu boven in het rechterframe de tekst “Eigenschappen van: <nieuwe cursus>. Ziet u dit niet,
selecteer dan uit het menu ‘Cursus’ de optie ‘Nieuwe Cursus’ (zie Figuur 3.1).
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Figuur 3.1 - Het menu 'Cursus'

U bent dan klaar om een nieuwe cursus aan te maken. Uw scherm ziet er nu uit zoals in
Figuur 3.2.

Figuur 3.2 - : Een (nog) lege cursus.

Een cursus heeft in eerste instantie een naam, titel en een veld voor opmerkingen . Het
invoeren van een naam en een titel is verplicht; het invoeren van opmerkingen is niet verplicht.
De naam van een cursus is de naam waaronder deze binnen de docentzijde wordt opgeslagen en
getoond (dit naamveld dient een instellingscodering te bevatten, bijvoorbeeld UL TCIMO AR
Taalvaardigheid Arabisch). De titel van de cursus is de titel die de studenten te zien krijgen in
hun cursuslijst (instellingscodering is hier niet nodig, bijvoorbeeld Taalvaardigheid Arabisch),
en het veld opmerkingen, alleen zichtbaar aan de docentzijde, is de aangewezen plek voor
notities of beschrijvingen. Denk hierbij aan notities over nog toe te voegen pagina’s of
beschrijvingen over de inhoud van de cursus, zodat andere docenten die de cursus willen
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gebruiken, deze beter zullen begrijpen (bijvoorbeeld: met welke doelgroep is de cursus gebruikt,
aan welke leergang is de cursus gekoppeld, enz.).
Door ‘Zelfregistratie’ toe te staan stelt u de studenten in staat zich zelf voor de cursus aan te
melden; u hoeft dan niet met cursusgroepen te werken.
Wanneer u gatenteksten hoofdlettergevoelig wilt laten nakijken (bij het nakijken van een
gegeven antwoord wordt dan ook naar hoofd- en kleine letters gekeken) kunt u dat hier
aangeven – de keuze wordt toegepast op alle oefeningen uit de cursus.
Vul nu een naam in waaronder de cursus moet worden opgeslagen, vul een titel en eventuele
opmerkingen in, en druk op ‘Opslaan’. U ziet nu in het rechterscherm de secties ‘Gekoppelde
cursusgroepen’ en ‘Gekoppelde pagina’s’ verschijnen. Zie voor uitleg over deze secties
paragrafen 13.5 en 5.3.

3.3 Een nieuw navigatie-item maken
Een cursus in Ellips is een hypertekst. Om in de niet-lineaire structuur van een hypertekst te
kunnen bladeren zijn hyperlinks nodig. Deze hyperlinks heten in Ellips ‘navigatie-items’. Ze
komen overeen met de kopjes boven hoofdstukken of alinea’s in een boek.
Om een navigatie-item aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Cursus’ te bevinden. Voorts
dient u de cursus te openen waar dit navigatie-item geplaatst dient te worden. Zie hiervoor
paragraaf 4.1.
Als u de cursus heeft geopend verschijnen in het rechtergedeelte van uw scherm de
eigenschappen van deze cursus. Er staat nu boven in het scherm “Eigenschappen van: [naam
cursus]” (zie Figuur 3.3). Staat dit er niet, klik dan nogmaals (in het linkergedeelte van uw
scherm) op de cursus om deze te openen.

Figuur 3.3 - Een geopende cursus.

Selecteer nu uit het menu ‘Cursus’ de optie ‘Nieuw Item’. U bent klaar om een nieuw
navigatie-item aan te maken in de geopende cursus. Uw scherm ziet er nu uit zoals in Figuur 3.4
- Een nieuw navigatie-item.Figuur 3.4.
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Figuur 3.4 - Een nieuw navigatie-item.

Een navigatie-item heeft een naam en een titel. Het invoeren van een naam en een titel is
verplicht. De naam van een navigatie-item is de naam waaronder deze binnen de docentzijde
wordt opgeslagen en getoond. De titel van het navigatie-item is de titel die de studenten te zien
krijgen in hun inhoudsopgave (instellingscodering is hier niet nodig, bijvoorbeeld Articulatie).
Vul nu een naam en een titel in waaronder het navigatie-item moet worden opgeslagen, en
druk op ‘Opslaan’. U ziet nu in het rechterscherm de secties ‘Gekoppelde pagina’s’ en
‘Gekoppelde reeksen’ verschijnen. Zie voor uitleg over deze secties paragrafen 5.3 en 11.3. Het
zojuist gemaakte navigatie-item is zichtbaar onder de cursus in het linkergedeelte.
Herhaal bovenstaande stappen voor alle andere geplande navigatie-items. Overigens
kunnen verkeerd geplaatste navigatie-items (binnen de cursus) verplaatst worden, ofwel van
volgorde veranderd worden (het is niet mogelijk om een verkeerd geplaatst navigatie-item naar
een andere cursus te verplaatsen). Klik hiervoor op het icoontje links van de naam, en blijf de
linkermuisknop ingedrukt houden. U kunt het navigatie-item nu naar boven of beneden
verslepen. Laat de muis los als het rode pijltje bij het navigatie-item dat in de nieuwe volgorde
na het verplaatste navigatie-item komt te staan. Let op: de enige beperking is wanneer u een
navigatie-item als laatste in een cursus wilt opnemen. U kunt dit niet direct doen: eerst moet u
het navigatie-item als voorlaatste plaatsen, vervolgens dient u het nu laatste navigatie-item naar
de voorlaatste positie te slepen.
Wilt u een navigatie-item aanmaken onder een ander navigatie-item (nesten), klik dan eerst
op het navigatie-item waaronder het nieuwe navigatie-item geplaatst moet worden, en klik dan
op de optie ‘Nieuw Item’ in het menu ‘Cursus’. Let op dat een genest navigatie-item niet
verplaatst mag worden naar een niveau omhoog of omlaag, maar alleen binnen het huidige
niveau.
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Hoofdstuk 4.

Het hergebruik van cursussen

4.1 Een cursus zoeken
Cursussen zijn ondergebracht in mappen per instelling. Wanneer een docent een cursus
creëert wordt deze in de map geplaatst die hoort bij de instelling waar deze docent is
ingeschreven. Daarnaast is nog een tweede indeling gemaakt: cursussen waarvan men auteur is
zijn zichtbaar in de map “Eigen cursussen”. Alle andere cursussen zijn zichtbaar onder “Overige
cursussen”. Ook als men geen auteur is kan men de cursusonderdelen bekijken en hergebruiken
(kopiëren). Bovendien kan men studenten toegang geven tot deze cursussen, door een
cursusgroep met eigen studenten te maken. Het is alleen niet mogelijk de inhoud van de cursus
te bewerken zolang men geen auteur is.

4.2 Een cursus kopiëren
Een cursus kan gekopieerd worden en vervolgens naar eigen inzicht worden aangepast.
Bedenk vooraf wel of dit nodig is: door goed overleg met de oorspronkelijke auteur(s) kan
wellicht ook samengewerkt worden bij het aanpassen of uitbreiden van de inhoud. Het voordeel
daarvan is dat eventuele tekstuele verbeteringen maar in één cursus gedaan hoeven te worden.
Door verschillende reeksen te maken en op aparte navigatie-items aan te bieden kunnen
studenten van verschillende opleidingen elk hun eigen serie oefeningen aangeboden krijgen.
Wilt u toch een cursus kopiëren, dan moet u de rol van (Lokale) Beheerder hebben:
docenten kunnen geen cursussen kopiëren. Ga als volgt te werk
1.

Open de cursuseigenschappen door in het tabblad ‘Cursus’ op de naam van de”te
kopiëren cursus te klikken.

2. Kies in de menubalk Cursus > Cursus kopiëren.
In een kopie van een cursus worden navigatie-items, contentpagina’s, oefeningen en sleutels
gekopieerd. Reeksen moeten opnieuw worden samengesteld.

4.3 Een navigatie-item kopiëren
Een navigatie-item kan niet afzonderlijk gekopieerd worden. Navigatie-items worden wel
gekopieerd als onderdeel van een gekopieerde cursus.

4.4 Een cursus verwijderen
Om een cursus te verwijderen dient u de cursus eerst te openen. Hierna drukt u op de knop
‘Verwijderen’. Om abusievelijk verwijderen te voorkomen wordt eerst om bevestiging gevraagd.
Druk op ‘OK’ om de cursus daadwerkelijk definitief te verwijderen. Let op met het verwijderen
van cursussen waar reeds oefeningen in gemaakt zijn. Alle resultaten gaan namelijk verloren.

4.5 Een navigatie-item verwijderen
Om een navigatie-item te verwijderen dient u eerst de cursus waar dit navigatie-item zich in
bevindt te openen. Wanneer u de cursus geopend heeft klikt u op het ‘plusje’ voor de naam van
de cursus om de onderliggende navigatie-items in lijstvorm weer te geven. Klik nu op de naam
van het gewenste navigatie-item om deze te openen. Wanneer u ook het navigatie-item geopend
heeft drukt u op de knop ‘Verwijderen’. Om abusievelijk verwijderen te voorkomen wordt eerst
om bevestiging gevraagd. Druk op ‘OK’ om het navigatie-item daadwerkelijk definitief te
verwijderen.
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Figuur 4.1 - Een geopend navigatie-item.

4.6 De naam of titel van een cursus wijzigen
Om de naam of titel van een cursus te wijzigen dient u de cursus eerst te openen. Wanneer u
de cursus geopend heeft ziet u boven in het rechterscherm twee tekstvelden gemarkeerd met
respectievelijk “Naam” en “Titel”. U kunt in deze tekstvelden de naam en/of titel wijzigen. Denk
eraan dat u naderhand op ‘Opslaan’ moet drukken om de wijzigingen vast te leggen.

4.7 De naam of titel van een navigatie-item wijzigen
Om de naam of titel van een navigatie-item te wijzigen dient u het navigatie-item eerst te
openen. Hierna ziet u boven in het rechterscherm twee tekstvelden gemarkeerd met
respectievelijk “Naam” en “Titel”. U kunt in deze tekstvelden de naam en/of titel wijzigen. Denk
eraan dat u naderhand op ‘Opslaan’ moet drukken om de wijzigingen vast te leggen.
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Hoofdstuk 5.

Het aanmaken van pagina’s

5.1 Een nieuwe pagina maken
Om een nieuwe, lege, pagina aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Content’ te bevinden.
U ziet nu boven in het rechterframe de tekst “Eigenschappen van: <nieuwe pagina>. Ziet u dit
niet, selecteer dan uit het menu ‘Content’ de optie ‘Nieuwe Pagina’ (zie Figuur 5.1).

Figuur 5.1 - Het menu ‘Content’ (voor pagina’s).

U bent dan klaar om een nieuwe pagina aan te maken. Uw scherm ziet er nu uit zoals in
Figuur 5.2.

Figuur 5.2 - Een (nog) lege pagina.
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Een pagina heeft in eerste instantie een naam en een titel. Het invoeren van een naam en
een titel is verplicht. De naam van een pagina is de naam waaronder deze binnen de docentzijde
wordt opgeslagen en getoond (dit naamveld dient een instellingscodering te bevatten,
bijvoorbeeld UL TCIMO Mieke Nominale Morfologie). De titel van de pagina is de titel die de
student te zien krijgt wanneer hij/zij de pagina opvraagt (bijvoorbeeld: Nominale Morfologie).
Vul nu een naam in waaronder de pagina moet worden opgeslagen en vul een titel in. Moet
de pagina slechts voor een bepaalde tijd zichtbaar zijn voor de studenten, stel dan in de sectie
‘Geldigheid’ een datum in waar vanaf deze pagina geldig is en een datum waarop de geldigheid
afloopt. Doe dit met de knop ‘Wijzigen’. Is de pagina onbeperkt geldig, laat dan het bolletje
Staan bij ‘Altijd’. De pagina is na verloop van de geldigheid niet meer opvraagbaar voor
studenten, maar blijft natuurlijk wel bewaard aan de achterkant. In de sectie ‘Status’ geeft u aan
of de pagina nog in bewerking is, of deze gereed is maar nog niet gepubliceerd dient te worden,
of dat de pagina goedgekeurd is en vrij voor publicatie. Pagina’s worden pas aan studenten
getoond wanneer de status op ‘Goedgekeurd’ is gezet. De status is handig als u in samenwerking
met anderen aan een cursus werkt. Stel bijvoorbeeld dat u samen met een collega aan dezelfde
pagina werkt, dan zou u bijvoorbeeld een eerste versie kunnen maken en aan de pagina de status
‘In bewerking’ geven. Uw collega zou vervolgens de pagina kunnen bekijken, die eventueel
aanpassen, en de status veranderen naar ‘Gereed’. U zou vervolgens in een laatste ronde de
status op ‘Goedgekeurd’ kunnen zetten.
Druk tot slot op ‘Opslaan’. U ziet nu in het rechterscherm de secties ‘Gekoppelde navigatieitems’ en ‘Metadata’ verschijnen. De eerstgenoemde sectie toont welke navigatie-items aan deze
pagina gekoppeld zijn (let wel, vanaf de pagina heeft u hier geen invloed op. Wilt u de pagina
ontkoppelen, dan moet dit vanaf het navigatie-item gebeuren). Zie voor uitleg over de sectie
metadata 0Hoofdstuk 15.

5.2 Een pagina bekijken (preview)
Terwijl u een pagina aan het bewerken bent kunt u een voorbeeld (preview) zien van deze
pagina. Open hiertoe de pagina (zie ook paragraaf 6.1). In het rechterframe staat nu bovenaan
“Eigenschappen van: [naam pagina]”. Als u op de naam van de pagina klikt verschijnt er een
nieuw venster met daarin het voorbeeld van de pagina (indien er nog geen paragrafen
aangemaakt zijn is het voorbeeld uiteraard leeg). Wanneer u klaar bent kunt u dit venster
gewoon sluiten. Let op dat de stijl die de voorbeeldmodus hanteert lichtelijk afwijkt van de
uiteindelijke pagina zoals de student die ziet.

5.3 Een pagina koppelen
Pagina’s zijn zichtbaar voor studenten wanneer zij op een navigatie-item klikken. Omdat
pagina’s losse objecten zijn, kunnen zij aan verschillende navigatie-items in verschillende
cursussen gekoppeld worden. Het is dus nodig om een pagina expliciet aan een navigatie-item te
koppelen. Pagina’s in Ellips kunnen naast tekst ook afbeeldingen, audio- en videofragmenten
bevatten, evenals links naar bestanden zoals Powerpointpresentaties en dergelijke.
Pagina’s kunnen zowel aan een navigatie-item als aan de cursus zelf gekoppeld worden.
Pagina’s die direct aan de cursus gekoppeld zijn, kunnen het best met een welkomstpagina
vergeleken worden. Zij worden meteen weergegeven bij het (door de student) openen van de
cursus. Pagina’s die aan een navigatie-item gekoppeld zijn vormen de meerderheid en zijn de
‘gewone’ opvraagbare pagina’s.
5.3.1

Een pagina aan een cursus koppelen

Om pagina’s aan een cursus te koppelen dient u zich in het tabblad ‘Cursus’ te bevinden.
Voorts dient u de cursus te openen waar deze pagina in geplaatst dient te worden. Zie hiervoor
paragraaf 4.1.
Als u de cursus heeft geopend verschijnen in het rechtergedeelte van uw scherm de
eigenschappen van deze cursus. Er staat nu boven in het scherm “Eigenschappen van: [naam
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cursus]” (zie Figuur 5.3. Staat dit er niet, klik dan nogmaals (in het linkergedeelte van uw
scherm) op de cursus om deze te openen.

Figuur 5.3 - Een geopende cursus.

U ziet nu onder de knoppen Opslaan/Annuleren/Verwijderen de sectie ‘Gekoppelde
pagina’s’ met de mededeling “Er zijn geen pagina’s gekoppeld”. Onder de sectie ‘Gekoppelde
pagina’s’ bevindt zich de knop ‘Koppelen’ (zie Figuur 5.3) waarmee u een pagina kunt koppelen.
Druk nu op deze knop (als alternatief kunt u ook de optie ‘Koppel pagina’s’ uit het menu ‘Cursus’
selecteren). Het dialoogvenster van Figuur 5.4 verschijnt. Vul in het tekstveld de naam in van de
gewenste pagina (of het begin van de naam, dan ziet u alle pagina’s die met diezelfde letters
beginnen) en druk op ‘OK’ (bij het tekstveld). Alle pagina’s die voldoen aan de zoekterm
verschijnen in lijstvorm in beeld. Vink de te koppelen pagina aan, en druk op ‘OK’. Overigens
biedt Ellips hier wel de mogelijkheid om meerdere pagina’s te koppelen, maar dit betekent niet
dat alle gekoppelde pagina’s weergegeven worden. Dit mechanisme is bedoeld om bijvoorbeeld
alvast pagina’s te koppelen die later weergegeven moeten worden wanneer de geldigheid van de
huidige is verlopen. Er wordt dus maar één pagina weergegeven. Druk tot slot op ‘OK’ (onderaan
het dialoogvenster).
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Figuur 5.4 - Het koppelen van pagina’s.

Nadat u het dialoogvenster heeft verlaten wordt het venster met de eigenschappen van het
cursus weer getoond, en ziet u daar gelijk de zojuist gekoppelde pagina’s terug.
Om pagina’s die foutief gekoppeld zijn weer van een cursus te ontkoppelen, vinkt u eerst in
de sectie ‘Gekoppelde pagina’s’ de hokjes links van de foutief gekoppelde pagina’s aan. Druk dan
op de knop ‘Ontkoppelen’. Om vergissingen te voorkomen wordt er eerst nog om bevestiging
gevraagd. Druk op ‘OK’ om de pagina’s te ontkoppelen. U kunt overigens ontkoppelde pagina’s
direct weer koppelen door de bovenstaande stappen voor het koppelen te herhalen.
5.3.2

Een pagina aan een navigatie-item koppelen

Om pagina’s aan een navigatie-item te koppelen dient u zich in het tabblad ‘Cursus’ te
bevinden. Voorts dient u de cursus te openen waar deze pagina in geplaatst dient te worden. Zie
hiervoor paragraaf4.1.
Als u de cursus heeft geopend verschijnen in het rechtergedeelte van uw scherm de
eigenschappen van deze cursus. Er staat nu boven in het scherm “Eigenschappen van: [naam
cursus]” (zie Figuur 5.3). Staat dit er niet, klik dan nogmaals (in het linkergedeelte van uw
scherm) op de cursus om deze te openen. Wanneer de cursus geopend is (en er reeds navigatieitems aangemaakt zijn), kunt u op het ‘plusje’ links van een cursusnaam klikken. Dit laat een
lijst zien van alle navigatie-items in deze cursus. Klik nu op het navigatie-item waar de pagina
opgenomen moet worden om deze te openen.
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Figuur 5.5 - Een geopend navigatie-item.

U ziet nu onder de knoppen Opslaan/Annuleren/Verwijderen de sectie ‘Gekoppelde
pagina’s’ met de mededeling “Er zijn geen pagina’s gekoppeld”. Onder de sectie ‘Gekoppelde
pagina’s’ bevindt zich de knop ‘Koppelen’ (zie Figuur 5.5) waarmee u een pagina kunt koppelen.
Druk nu op deze knop (als alternatief kunt u ook de optie ‘Koppel pagina’s’ uit het menu ‘Cursus’
selecteren). Het dialoogvenster van Figuur 5.4 verschijnt. Vul in het tekstveld de naam in van de
gewenste pagina (of het begin van de naam, dan ziet u alle pagina’s die met diezelfde letters
beginnen) en druk op ‘OK’ (bij het tekstveld). Alle pagina’s die voldoen aan de zoekterm
verschijnen in lijstvorm in beeld. Vink de te koppelen pagina aan, en druk op ‘OK’. Overigens
biedt Ellips hier wel de mogelijkheid om meerdere pagina’s te koppelen, maar dit betekent niet
dat alle gekoppelde pagina’s weergegeven worden. Dit mechanisme is bedoeld om bijvoorbeeld
alvast pagina’s te koppelen die later weergegeven moeten worden wanneer de geldigheid van de
huidige is verlopen. Er wordt dus maar één pagina weergegeven. Druk tot slot op ‘OK’ (onderaan
het dialoogvenster).
Nadat u het dialoogvenster heeft verlaten wordt het venster met de eigenschappen van het
navigatie-item weer getoond, en ziet u daar gelijk de zojuist gekoppelde pagina’s terug. Als er
meerdere pagina’s gekoppeld zijn is de weergegeven pagina rood gemarkeerd. Om pagina’s die
foutief gekoppeld zijn weer van een navigatie-item te ontkoppelen, vinkt u eerst in de sectie
‘Gekoppelde pagina’s’ de hokjes links van de foutief gekoppelde pagina’s aan. Druk dan op de
knop ‘Ontkoppelen’. Om vergissingen te voorkomen wordt er eerst nog om bevestiging
gevraagd. Druk op ‘OK’ om de pagina’s te ontkoppelen. U kunt overigens ontkoppelde pagina’s
direct weer koppelen door de bovenstaande stappen voor het koppelen te herhalen.
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Hoofdstuk 6.

Het hergebruik van pagina’s

6.1 Een pagina zoeken
Om een pagina te zoeken dient u zich in het tabblad ‘Content’ te bevinden. Na openen van
dit tabblad zie u rechts het Contentfilter. Als dat niet het geval is, kies dan in het menu Content
> Filter, zie Figuur 6.1.

Figuur 6.1 – Het Contentfilter openen.

U kunt zoeken op de naam en/of titel van de contentpagina, maar ook geavanceerdere
zoekopties zijn mogelijk, zoals het zoeken naar woorden op de pagina, status of metadata. Nadat
u op ‘Filter uitvoeren’ klikt wordt het gefilterd geactiveerd en ziet u in het linkergedeelte alleen
de contentpagina’s die aan het ingestelde filter voldoen. Klik op een pagina om deze te openen.
Voor elke cursus kunt u een ander Contentfilter instellen, dat bewaard blijft ook als u de cursus
of Ellips sluit.
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Figuur 6.2 – Het Contentfilter.

6.2 Een pagina kopiëren
Om een pagina te kopiëren dient u de pagina eerst te openen. Voer daarom eerst de stappen
uit paragraaf 6.1 uit om de pagina te zoeken (en te openen). Wanneer u de pagina geopend heeft
selecteert u uit het menu ‘Content’ de optie ‘Kopiëer pagina’.

Figuur 6.3 - Een geopende pagina.

22 › 118

Het hergebruik van pagina’s

U wordt nu gevraagd of de koppeling(en) met navigatie-items meegekopiëerd moeten
worden. Dit betekent dat als de pagina aan een navigatie-item is gekoppeld, dat na het kopiëren
ook de kopie aan dit navigatie-item is gekoppeld. U zult meestal voor ”Nee” kiezen, aangezien
slechts één pagina getoond wordt door een navigatie-item. Een situatie waar het wel wenselijk is
om de koppeling met het navigatie-item mee te kopiëren is wanneer er aan de bewuste pagina
een geldigheidsduur is meegegeven. De kopie heeft dan in eerste instantie dezelfde
geldigheidsduur, maar deze kan gewijzigd worden wanneer de kopie het origineel moet
opvolgen als getoonde pagina. Ook al hebben het origineel en de kopie direct na het kopiëren
dezelfde geldigheidsduur, en zijn zij beide aan hetzelfde navigatie-item gekoppeld, het origineel
wordt weergegeven, de kopie niet.
Na deze vraag over het meekopiëren van de koppeling met het navigatie-item wordt de kopie
opgeslagen onder de naam “[Naam oorspronkelijke pa-gina] (kopie)”, en wordt de status van de
pagina teruggezet naar “In bewerking” (dit laatste voorkomt dat de kopie per ongeluk getoond
wordt voordat u kans heeft gezien deze bij te werken). U ziet nu in het rechterscherm de
eigenschappen van de kopie, alwaar u direct bijvoorbeeld de naam van de pagina kan wijzigen.
U ziet in het rechterscherm ook wie de initiator van de pagina (de oorspronkelijke maker) is, en
welke gebruiker als laatste iets aan de pagina heeft veranderd (laatste wijziging). Als u een
pagina van een andere gebruiker kopieert, blijft de initiator gelijk (u wordt dus niet weergegeven
als initiator, maar de andere gebruiker).

6.3 Een pagina verwijderen
Om een pagina te verwijderen dient u de pagina eerst te openen. Voer daarom eerst de
stappen uit paragraaf 6.1 uit om de pagina te zoeken (en te openen). Wanneer u de pagina
geopend heeft drukt u op de knop ‘Verwijderen’. Om abusievelijk verwijderen te voorkomen
wordt eerst om bevestiging gevraagd. Druk op ‘OK’ om de pagina daadwerkelijk definitief te
verwijderen.

6.4 De naam of titel van een pagina wijzigen
Om de naam of titel van een pagina te wijzigen dient u de pagina eerst te openen. Voer
daarom eerst de stappen uit paragraaf 6.1 uit om de pagina te zoeken (en te openen). Wanneer u
de pagina geopend heeft ziet u boven in het rechterscherm twee tekstvelden gemarkeerd met
respectievelijk “Naam” en “Titel”. U kunt in deze tekstvelden de naam en/of titel wijzigen. Denk
eraan dat u naderhand op ‘Opslaan’ moet drukken om de wijzigingen vast te leggen.
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Hoofdstuk 7.
7.1

Het aanmaken van paragrafen

Een nieuwe paragraaf

Een pagina in Ellips is gedefinieerd als een verzameling paragrafen met zowel eigen als
gemeenschappelijke eigenschappen. Een pagina op zichzelf bevat dus geen tekst; om tekst in te
voeren moet een paragraaf gemaakt zijn. Deze paragrafen behoren toe aan slechts één pagina.
Daarom is het belangrijk wanneer u een actie uitvoert om aan de context te denken. Indien u
namelijk in de context van een verkeerde pagina werkt, dan zal de paragraaf ook in de verkeerde
pagina terecht komen, en een paragraaf kan wel binnen een pagina, maar niet van de ene pagina
naar de andere verplaatst worden.
Om een paragraaf aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Content’ te bevinden. Voorts
dient u de pagina te openen waar deze paragraaf in geplaatst dient te worden. Zie hiervoor
paragraaf 6.1.
Als u de pagina heeft geopend verschijnen in het rechtergedeelte van uw scherm de
eigenschappen van deze pagina. Er staat nu boven in het scherm “Eigenschappen van: [naam
pagina]” (zie Figuur 7.1). Staat dit er niet, klik dan nogmaals (in het linkergedeelte van uw
scherm) op de pagina om deze te openen.

Figuur 7.1 - Een geopende pagina.

Selecteer nu uit het menu ‘Content’ de optie ‘Nieuwe Paragraaf ’ (zie Figuur 7.2).
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Figuur 7.2 - Het menu ‘Content’ (voor paragrafen).

U bent klaar om een nieuwe paragraaf aan te maken in de geopende pagina. Uw scherm ziet
er nu uit zoals in Figuur 7.3.

Figuur 7.3 - Een (nog) lege paragraaf.

Een paragraaf heeft enkel een verplicht veld ‘titel’, zowel zichtbaar in de navigatie van de
docentzijde, als in de navigatie van de studentzijde (dit titelveld hoeft geen instellingscodering te
bevatten, omdat paragrafen aan slechts één pagina zijn gekoppeld, en de pagina al gecodeerd is
via zijn veld ‘naam’).
Vul nu een titel in waaronder de paragraaf moet worden opgeslagen, voer in de opgenomen
tekstverwerker de daadwerkelijke tekst in (voor meer informatie, zie 0), en druk op ‘Opslaan’. U
ziet nu in het rechterscherm de secties ‘Hyperlinks’, ‘Afbeeldingen’ en ‘Bestanden’ verschijnen.
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Alhoewel het mogelijk is om links en afbeeldingen op te nemen in de tekst, is het ook mogelijk
deze aan de paragraaf te koppelen zodanig dat ze na de tekst apart aangeboden worden. De
procedure verloopt gelijk aan die genoemd in paragrafen 14.6en 14.7 met het verschil dat er voor
de hyperlink geen tekst geselecteerd hoeft te zijn. Het toevoegen van bestanden wordt
besproken in paragraaf 16.3.
Herhaal bovenstaande stappen voor alle andere geplande paragrafen. Overigens kunnen
verkeerd geplaatste paragrafen (binnen de pagina) verplaatst worden, ofwel van volgorde
veranderd worden (het is niet mogelijk om een verkeerd geplaatste paragraaf naar een andere
pagina te verplaatsen). Klik hiervoor op het icoontje links van de naam, en blijf de
linkermuisknop ingedrukt houden. U kunt de paragraaf nu naar boven of beneden verslepen.
Laat de muis los als het rode pijltje bij de paragraaf die in de nieuwe volgorde na de
verplaatste paragraaf komt te staan. Let op: de enige beperking is wanneer u een paragraaf als
laatste in een pagina wilt opnemen. U kunt dit niet direct doen: eerst moet u de paragraaf als
voorlaatste plaatsen, vervolgens dient u de nu laatste paragraaf naar de voorlaatste positie te
slepen.
Als u een nieuwe paragraaf maakt, wordt die standaard aan het eind van de serie
toegevoegd, ook als u eerst op een andere paragraaf in de serie hebt geklikt.
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Hoofdstuk 8. Het hergebruik van
paragrafen
8.1 Een paragraaf zoeken
Bij het zoeken naar een paragraaf, dient u van tevoren te weten in welke pagina deze
paragraaf zich bevindt. Voer daarom eerst de stappen uit paragraaf 6.1 uit om de pagina te
zoeken (en te openen). Wanneer u de pagina geopend heeft klikt u op het ‘plusje’ voor de naam
van de pagina om de onderliggende paragrafen in lijstvorm (de volgorde waarop ze aan de aan
de student worden getoond) weer te geven. Klik nu op de naam van de gewenste paragraaf om
deze te openen.

8.2 Een paragraaf kopiëren
Een paragraaf kan niet gekopieerd worden.

8.3 Een paragraaf verwijderen
Om een paragraaf te verwijderen dient u eerst de pagina waar deze paragraaf zich in bevindt
te openen. Voer daarom eerst de stappen uit paragraaf 6.1 uit om de pagina te zoeken (en te
openen). Wanneer u de pagina geopend heeft klikt u op het ‘plusje’ voor de naam van de pagina
om de onderliggende paragrafen in lijstvorm weer te geven. Klik nu op de naam van de gewenste
paragraaf om deze te openen. Wanneer u ook de paragraaf geopend heeft drukt u op de knop
‘Verwijderen’. Om abusievelijk verwijderen te voorkomen wordt eerst om bevestiging gevraagd.
Druk op ‘OK’ om de paragraaf daadwerkelijk definitief te verwijderen.

Figuur 8.1 - Een geopende paragraaf.
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8.4 De titel van een paragraaf wijzigen
Om de titel van een paragraaf te wijzigen dient u de paragraaf eerst te openen. Voer daarom
eerst de stappen uit paragraaf 8.1 uit om de paragraaf te zoeken (en te openen). Wanneer u de
paragraaf geopend heeft ziet u boven in het rechterscherm een tekstveld gemarkeerd met “Titel”.
U kunt in dit tekstveld de titel wijzigen. Denk eraan dat u naderhand op ‘Opslaan’ moet drukken
om de wijzigingen vast te leggen.
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Hoofdstuk 9.

Het aanmaken van oefeningen

9.1 Een nieuwe oefening maken
Ellips kent vijf verschillende types oefeningen, te weten: ‘MC1’, ‘MC2’, ‘Gatentekst’,
‘Pick&Click’ en ‘Transcriptie’. ‘MC1’ is het oefentype voor multiple choice-vragen waarbij slechts
één van de gegeven mogelijkheden correct is. ‘MC2’ is bijna gelijk aan MC1 met het verschil dat
meerdere antwoorden correct kunnen zijn. MC2 is bijvoorbeeld geschikt voor vragen als “Welke
van de onderstaande werkwoorden zijn onregelmatig?”. Bij een ‘Gatentekst’moet de student zelf
het antwoord intypen in een gat. Dit type oefening kan gebruikt worden voor invuloefeningen en
voor het transcriberen van woorden of zinnen (bijvoorbeeld na het beluisteren van een audio- of
videofragment). Pick&Click biedt een aantal mogelijkheden aan van waaruit de student het
goede antwoord bij het goede gat moet kiezen. Het kan ook gebruikt worden voor reordeningsoefeningen. Het oefentype ‘Transcriptie’ tot slot geeft de student enkel een tekstveld waarin
hij/zij een antwoord kan invoeren. Dit kan bijvoorbeeld een transcriptie van een audio- of
videofragment zijn of een kort essay.
Het aanmaken van een oefening begint voor alle oefentypen identiek, de verschillen komen
naar voren bij het invoeren van de antwoorden. Om een oefening aan te maken dient u zich in
het tabblad ‘Oefening’ te bevinden. U ziet nu boven in het rechterframe de tekst “Eigenschappen
van: <nieuwe oefening>. Ziet u dit niet, selecteer dan uit het menu ‘Oefening’ de optie ‘Nieuw’
(zie Figuur 9.1).

Figuur 9.1 - Het menu ‘Oefening’.

U bent dan klaar om een nieuwe oefening aan te maken. Uw scherm ziet er nu uit zoals in
Figuur 9.2.
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Figuur 9.2 - Een (nog) lege oefening.

Een oefening heeft een naam, titel en een veld voor opmerkingen. Het invoeren van een
naam en een titel is verplicht; het invoeren van opmerkingen is niet verplicht. De naam van een
oefening is de naam waaronder deze binnen de docentzijde wordt opgeslagen en getoond (dit
naamveld dient een instellingscodering te bevatten, bijvoorbeeld “UL TCIMO Mieke Cosma 2 p
2a”). De titel van de cursus is de titel die de studenten te zien krijgen tijdens het maken van een
reeks (instellingscodering is hier niet nodig, bijvoorbeeld “Cosma 2 p 2a”), en het veld
opmerkingen, alleen zichtbaar aan de docentzijde, is de aangewezen plek voor notities of
beschrijvingen. Denk hierbij aan notities over nog toe te voegen audiofragmenten of
beschrijvingen over de geteste vaardigheden in de oefening, zodat andere docenten die de cursus
willen gebruiken, deze beter zullen begrijpen (bijvoorbeeld: met welke doelgroep is de oefening
gebruikt, aan welke cursus is de oefening gekoppeld, enz. ). Dit veld kan ook gebruikt worden als
meer docenten aan dezelfde oefeningen werken, om aantekeningen of vragen te noteren.
Vul nu een naam in waaronder de oefening moet worden opgeslagen, vul een titel en
eventuele opmerkingen in, en kies uit de lijst het gewenste oefentype. Druk tot slot op ‘Opslaan’.
Let op dat wanneer u een oefening van het type ‘Transcriptie’ heeft aangemaakt er na het
opslaan een optie verschijnt om aan te geven of de student een bestand mag uploaden. Dit wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor oefeningen met webrecorders, waarbij een geluidsfragment
nagesproken kan worden. Door te kiezen voor “Ja, de student mag een bestand uploaden” kan
de student zijn nagesproken tekst in het dossier opslaan.
We hebben nu het geraamte van een oefening aangemaakt. Om de oefening invulling te
geven staat hieronder hoe u een vraag en het daarbij behorende antwoord in kunt voeren. Dit
doet u namelijk door middel de onderdelen instructiedeel, vraagdeel/gatentekst, antwoorddeel,
feedbackdeel en eventueel modelantwoord. Om een onderdeel te bewerken dient u zich in het
tabblad ‘Oefening’ te bevinden. Voorts dient u de oefening te openen die u wilt bewerken. Zie
hiervoor paragraaf 10.1.
Als u de oefening heeft geopend verschijnen in het rechtergedeelte van uw scherm de
eigenschappen van deze oefening. Er staat nu boven in het scherm “Eigenschappen van: [naam
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oefening]”. Staat dit er niet, klik dan nogmaals (in het linkergedeelte van uw scherm) op de
oefening om deze te openen. Klik nu ook op het ‘plusje’ voor de naam van de oefening om de
onderliggende onderdelen zichtbaar te maken (zie Figuur 9.3).

Figuur 9.3 - Een opgeslagen oefening.

In Figuur 9.4 worden alle onderdelen van de verschillende oefentypes schematisch
weergegeven.

9.2 Het instructiedeel
Het instructiedeel is het onderdeel waar alle oefentypes mee beginnen. Dit deel van de
oefening wordt in de studentweergave als bovenste onderdeel van het scherm getoond, en dient
een globale instructie voor het maken van de oefening te bevatten. Denk hierbij aan zaken als
“Luister naar het geluidsfragment en beantwoord de vraag” of “Deze vraag gaat over de theorie
op pagina 42 van het lesboek”.
Om een instructiedeel aan een oefening toe te voegen klikt u in het linkervlak van uw scherm
bij de naam van de oefening op de vermelding ‘Instructiedeel’. Deze zal als eerste onder de naam
van de oefening staan wanneer u op het ‘plusje’ heeft geklikt om de vraagdelen ‘uit te vouwen’
(zie Figuur 9.3).
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Figuur 9.4 - De onderdelen van een gatentekst oefentype.

U ziet dan een tekstverwerker (zie ook Hoofdstuk 14 voor uitgebreidere uitleg over de
tekstverwerker) waarin u het instructiedeel kunt invoeren.

9.3 Het vraagdeel/De gatentekst
Het tweede onderdeel van de vraag is voor multiple choice-vragen en transcriptie/naspreekoefeningen het zogenaamde ‘Vraagdeel’; voor Gatenteksten en Pick&Click-oefeningen is dit de
‘Gatentekst’. Net zoals bij het instructiedeel is ook het vraagdeel of de gatentekst in te voeren
door op de desbetreffende vermelding in het linkervlak van uw scherm te klikken. Wederom
krijgt u de tekstverwerker te zien, met het verschil dat voor de oefenopties Gatentekst en
Pick&Click er een extra knop ‘Maak gat’ aanwezig is.
De knop ‘Maak gat’ werkt als volgt. U dient allereerst de complete tekst in te voeren. Daarna
selecteert u een woord dat de student moet invullen/uitkiezen en u drukt op ‘Maak gat’. Dit
woord wordt dan gearceerd weergegeven en wordt toegevoegd bij het antwoorddeel als zijnde
een gat. Herhaal dit voor alle gaten. Om een gat te verwijderen (er weer gewone tekst van te
maken) klikt u met de rechtermuisknop op het gat en kiest u voor de nu verschenen optie
‘Verwijder gat’. Als u Pick&Click wilt gebruiken voor een herordeningsoefening, dan moet u van
alle woorden een gat maken. Let op dat u geen hoofdletter gebruikt voor het eerste woord van
een zin, anders zien studenten meteen dat dit het eerste woord is.

9.4 Het antwoorddeel
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MC1 Een antwoorddeel voor een MC1-oefening voert u in door in het linkervlak op
‘Antwoorddeel’ te klikken. U ziet dan een scherm met enkel de sectie ‘Antwoorden’ met
daarin de mededeling “Er zijn geen antwoorden toegevoegd”. Druk nu op de knop
‘Toevoegen’. U ziet de tekstverwerker verschijnen waarin u het antwoord kunt invoeren.
Onder het tekstveld bevindt zich de mogelijkheid om aan te geven of het zojuist
ingevoerde antwoord goed, danwel fout is. Voer nu het antwoord in, geef het een naam
en geef aan of dit antwoord goed is of niet. Herhaal bovenstaande stappen voor alle
gewenste alternatieven. Wanneer eenmaal een antwoord als goed is bestempeld,
verdwijnt de keuzemogelijkheid (goed/fout) voor alle volgende alternatieve
antwoorden. Aangezien er maar één goed antwoord is bij een MC1 vraag zijn alle
alternatieven automatisch fout. Het is overigens geen probleem als u steeds eerst het
goede antwoord invoert; wanneer een student de oefening maakt zorgt Ellips
automatisch voor een willekeurige volgorde van de antwoorden, de antwoorden worden
dus niet getoond in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd. Overigens ziet u onder het
tekstverwerkerveld de knop ‘Verwijderen’, waarmee u een opgeslagen antwoord kunt
verwijderen.

Het aanmaken van oefeningen



MC2 De procedure voor de invoer van het antwoorddeel van een MC2oefening is
vrijwel identiek aan die van MC1. Het enige verschil is dat de selectie of het antwoord
goed of fout is voor elk alternatief antwoord aanwezig blijft. Ook in dit geval zorgt Ellips
automatisch voor een willekeurige volgorde van de antwoorden.



Gatentekst Klik in het linkervlak op de optie ‘Antwoorddeel’. U ziet nu alle gaten die u
in de gatentekst heeft aangebracht in tabelvorm waarbij de kolom ‘Afleiders’ leeg is, de
kolom ‘Feedback’ overal de tekst “Geen” bevat en waarbij alle antwoorden als ‘Goed’
zijn gemarkeerd. Druk nu op het ‘plusje’ in het linkervlak om het antwoorddeel uit te
vouwen en de antwoorden behorend bij het gat in lijstvorm te zien (initieel is dit alleen
de oorspronkelijke tekst van het gat). Wanneer u op een bepaald gat klikt verschijnt een
scherm met de secties ‘Feedback’ en ‘Afleiders’. In de sectie ‘Afleiders’ staat de
mededeling “Er zijn geen afleiders aangemaakt”. Druk nu op de knop toevoegen om,
indien gewenst, afleiders voor dit gat aan te maken. Afleiders bij gatenteksten zijn
alternatieven die u verwacht als invoer, en die mogelijk ook correcte antwoorden zijn,
of waarvoor u aparte feedback wilt invoeren. Wanneer u op ‘Toevoegen’ heeft gedrukt,
krijgt u een tekstveld te zien waarin u de afleider kunt invoeren met daaronder de
mogelijkheid om aan te geven of dit antwoord ook goed gerekend dient te worden.
Gaten en afleiders kunnen uit één of meer woorden bestaan. Overigens ziet u redelijk
boven in het venster, direct onder het tekstveld met de naam van het gat de knop
‘Verwijderen’. Hiermee kunt u een gat verwijderen.



Pick&Click De procedure voor de invoer van het antwoorddeel van een Pick&Clickoefening is vrijwel identiek aan die van een gatentekst. Het verschil zit vooral in de
presentatie. Bij een Pick&Click-oefening worden namelijk de goede antwoorden, maar
ook de afleiders, onder de gatentekst getoond. De student kan zo op een antwoord
klikken om dit in een gat in te vullen.



Transcriptie Dit oefentype is oorspronkelijk bedoeld voor het invoeren van fonetische
teksten, maar kan ook worden gebruikt voor oefeningen waarbij de student een bestand
upload. Deze oefeningen moeten door de docent handmatig worden nagekeken. Bij
fonetische transcripties geeft de docent aan dat de ‘Stijl voor antwoorden ’IPA’ is –
teksten worden dan automatisch met een IPA-font weergegeven. Als de student een
bestand moet uploaden geeft de docent aan dat aan bij de eigenschappen van de
oefening.
Omdat de antwoorden niet door Ellips worden nagekeken is het niet nodig (en ook niet
mogelijk) om goede en foute antwoorden in te voeren. Het is wel mogelijk om een
modelantwoord in te voeren, zie paragraaf 9.6.

9.5 Het feedbackdeel
Het feedbackdeel is aanwezig in de oefenopties MC1, MC2, Gatentekst en Pick&Click. Het
feedbackdeel is bedoeld om feedback over de gehele oefening te geven. Denk hierbij aan
opmerkingen als “Lees nog eens de theorie door in het lesboek; pagina’s 42 tot en met 47”. Dit
feedbackdeel is een vrij in te voeren tekst met behulp van de tekstverwerker.
Er is ook feedback mogelijk op individuele vragen en gaten (denk aan zinnen als “Nee, dit
werkwoord is wél regelmatig.”). Klik om dit in te voeren in het linkervlak op het ‘plusje’ om het
antwoorddeel uit te vouwen en alle antwoorden/gaten te zien, klik op een vraag/gat en druk
vervolgens op de knop ‘Toevoegen’ in de sectie ‘Feedback’.
Voor Gatentekst- en Pick&Click-oefeningen is het zelfs mogelijk om per afleider feedback in
te voeren (denk aan zinnen als “Je hebt de goede stam gekozen, maar het verkeerde geslacht.”).
Klik om dit in te voeren in het linkervlak op het ‘plusje’ om eerst het antwoorddeel uit te vouwen
en alle gaten te zien, klik vervolgens op het ‘plusje’ om een individueel gat uit te vouwen en klik
tot slot op de gewenste afleider. Druk nu op de knop ‘Toevoegen’ in de sectie ‘Feedback’.

33 › 118

Het aanmaken van oefeningen

9.6 Het modelantwoord
Het modelantwoord is alleen beschikbaar bij transcripties. Dit omdat de variaties in
antwoorden bij een transcriptie-oefening heel moeilijk, zo niet onmogelijk, van tevoren
voorspeld kunnen worden. Transcripties worden dan ook niet automatisch nagekeken. Dit dient
handmatig door de docent te gebeuren. Als alternatief wordt daarom de optie geboden om een
modelantwoord beschikbaar te stellen zodat studenten een idee kunnen krijgen van hun
prestaties totdat het werk is nagekeken. De docent kan ook besluiten om transcriptie-oefeningen
niet na te kijken en de studenten het modelantwoord als correctie-mogelijkheid ter beschikking
te stellen. Via het dossier kan de docent in ieder geval zien of en hoe de transcripties zijn
gemaakt.
Ook het modelantwoord is vrij in te voeren in de tekstverwerker.

9.7 Een oefening bekijken (preview)
Terwijl u een oefening aan het bewerken bent kunt u een voorbeeld (preview) zien van deze
oefening. Open hiertoe de oefening (zie ook paragraaf 10.1). In het rechterframe staat nu
“Eigenschappen van: [naam oefening]”. Als u op de naam van de oefening klikt verschijnt er een
nieuw venster met daarin het voorbeeld van de oefening (indien er nog geen onderdelen bewerkt
zijn is het voorbeeld uiteraard leeg). Wanneer u klaar bent kunt u dit venster gewoon sluiten.
Let op dat de stijl die de voorbeeldmodus hanteert lichtelijk afwijkt van de uiteindelijke
oefening zoals de student die ziet (zie Figuur 9.5 en Figuur 9.6).

Figuur 9.5 - Een preview van een oefening.
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Figuur 9.6 - De uiteindelijke weergave van dezelfde oefening.
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Hoofdstuk 10. Het hergebruik van
oefeningen
10.1 Een oefening zoeken
Om een oefening te zoeken dient u zich in het tabblad ‘Oefening’ te bevinden. Na openen van
dit tabblad zie u rechts het Oefenfilter. Als dat niet het geval is, kies dan in het menu Oefening >
Filter, zie Figuur 10.4.

Figuur 10.1 – Het Oefeningfilter openen.

U kunt zoeken op de naam en/of titel van de oefening, maar ook geavanceerdere zoekopties
zijn mogelijk, zoals het zoeken naar woorden in de oefening, oefentype, status of metadata. Bij
het zoeken naar specifieke woorden kunt u ook gericht zoeken in bijvoorbeeld alleen de
antwoorden. Nadat u op ‘Filter uitvoeren’ klikt wordt het gefilterd geactiveerd en ziet u in het
linkergedeelte alleen de oefeningen die aan het ingestelde filter voldoen. Klik op een oefening
om deze te openen. Voor elke cursus kunt u een ander Oefeningfilter instellen, dat bewaard blijft
ook als u de cursus of Ellips sluit.

Figuur 10.2 – Het Oefenfilter.
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10.2 Een oefening kopiëren
Om een oefening te kopiëren dient u de oefening eerst te openen. Voer daarom eerst de
stappen uit paragraaf 10.1 uit om de oefening te zoeken (en te openen). Wanneer u de oefening
geopend heeft selecteert u uit het menu ‘Oefening’ de optie ‘Kopiëren’. Het dialoogvenster van
Figuur 10.3 verschijnt.
Dit dialoogvenster heeft een zoekfunctie (indien u een andere oefening dan de huidige, of
meerdere oefeningen tegelijk wilt kopiëren) waar de huidige oefening reeds opgezocht is.
Verander indien u dit wenst het zoekfilter, en kies (door middel van aan/uit-vinken) of u de hele
oefening of slechts het instructiedeel en/of het feedbackdeel wilt kopiëren. Vink nu ook alle te
kopiëren oefeningen aan en druk tot slot op ‘OK’ (onder aan het venster). De kopie is nu
opgeslagen onder de naam “[Naam oorspronkelijke oefening] (kopie)”, en de status van de
oefening is teruggezet naar “In bewerking” (dit laatste voorkomt dat de kopie per ongeluk
getoond wordt voordat u kans heeft gezien deze bij te werken).

Figuur 10.3 - Het kopiëren van een oefening.

Nadat u het dialoogvenster hebt verlaten keert u terug naar de oefening waar u was voordat
u ging kopiëren (de kopie wordt niet geopend, aangezien er kopieën van meerdere pagina’s
tegelijk gemaakt kunnen worden). U kunt een kopie openen door de stappen van paragraaf 10.1
te volgen. Zo opent u de kopie, en kunt u direct bijvoorbeeld de naam wijzigen. U ziet dan in het
rechterscherm ook wie de initiator van de oefening (de oorspronkelijke maker) is, en welke
gebruiker als laatste iets aan de oefening heeft veranderd (laatste wijziging). Als u een oefening
van een andere gebruiker kopieert, blijft de initiator gelijk (u wordt dus niet weergegeven als
initiator, maar de andere gebruiker).

10.3 Een oefening verwijderen
Om een oefening te verwijderen dient u de oefening eerst te openen. Voer daarom eerst de
stappen uit paragraaf 10.1 uit om de oefening te zoeken (en te openen). Wanneer u de oefening
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geopend heeft drukt u op de knop ‘Verwijderen’. Om abusievelijk verwijderen te voorkomen
wordt eerst om bevestiging gevraagd. Druk op ‘OK’ om de oefening daadwerkelijk definitief te
verwijderen. Het is niet mogelijk om oefeningen te verwijderen waarvan antwoorden in het
Dossier zijn opgeslagen. Verwijder in dat geval eerst de resultaten uit het dossier, zie 17.2.

10.4 De inhoud van een oefening wijzigen
Om de inhoud van een oefening te wijzigen dient u de oefening eerst te openen. Voer
daarom eerst de stappen uit paragraaf 10.1 uit om de oefening te zoeken (en te openen).
Wanneer u de oefening geopend heeft kunt u de verschillende onderdelen bewerken. Denk
eraan dat u naderhand op ‘Opslaan’ moet drukken om de wijzigingen vast te leggen.
Het is niet mogelijk om een oefening te bewerken wanneer er antwoorden van studenten
voor deze oefening zijn opgeslagen. U wordt daarvoor gewaarschuwd. Zie Figuur 10.4. U moet
dan eerst de betreffende opgeslagen resultaten verwijderen, zie 17.2.

Figuur 10.4 - Een geopende oefening met waarschuwing.
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Hoofdstuk 11. Het aanmaken van reeksen en
sleutels
11.1 Een nieuwe sleutel
Een sleutel is een automatische verzameling van oefeningen op basis van metadata. Een
sleutel wordt gedefinieerd als een bepaalde selectie van metadata, waarna alle oefeningen die
dezelfde metadata hebben gekoppeld worden aan deze sleutel. Oefeningen die later gemaakt
worden, maar dezelfde metadata krijgen, worden ook direct gekoppeld. Er is geen bovengrens
aan het aantal oefeningen dat aan een sleutel voldoet.
Om een sleutel aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Sleutel’ te bevinden. U ziet nu
boven in het rechterframe de tekst “Eigenschappen van: <nieuwe sleutel>. Ziet u dit niet,
selecteer dan uit het menu ‘Sleutels’ de optie ‘Nieuw’ (zie Figuur 11.1).

Figuur 11.1 - Het menu ‘Sleutels’.

U bent dan klaar om een nieuwe sleutel aan te maken. Uw scherm ziet er nu uit zoals in
Figuur 11.2.

Figuur 11.2 - Een (nog) lege sleutel.
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Een sleutel heeft in eerste instantie een naam, titel en een veld voor opmerkingen. Het
invoeren van een naam en een titel is verplicht; het invoeren van opmerkingen is niet verplicht.
De naam van een sleutel is de naam waaronder deze binnen de docentzijde wordt opgeslagen en
getoond (dit naamveld dient een instellingscodering te bevatten, bijvoorbeeld UL TCIMO Mieke
COSMA S 26). De titel van de sleutel is de titel die de studenten te zien krijgen in hun dossier
(instellingscodering is hier niet nodig, bijvoorbeeld Taalvaardigheid Arabisch).
Belangrijk is het veld ‘Tooltip voor dossier’. De inhoud van dit veld maakt de student
duidelijk welk onderwerp in deze sleutel wordt behandeld, en is dus belangrijke informatie voor
de student die wil weten welke onderwerpen hij/zij beheerst of juist niet. Geef daarom bondig
maar helder aan welk onderwerp in deze sleutel centraal staat. Zie ook de afbeelding uit de
Snelwijzer (Bijlage C).
Vul nu een naam in waaronder de sleutel moet worden opgeslagen, vul een titel en tooltip in,
en druk op ‘Opslaan’. U ziet nu in het rechterscherm de secties ‘Metadata’ en ‘Gekoppelde
oefeningen’ verschijnen. In de sectie ‘Metadata’ bevindt zich de knop ‘Edit metadata’. Druk op
deze knop om de metadata van de sleutel vast te leggen. Zie hierbij ook Hoofdstuk 15 voor meer
uitleg over de werking van de metadata-editor.
Nadat u de metadata-editor heeft verlaten wordt het venster met de sleutel weer getoond, en
ziet u daar gelijk de zojuist ingevoerde metadata terug. Hier recht onder, in de sectie
‘Gekoppelde oefeningen’, staat al direct een lijst met alle oefeningen die aan de door u gestelde
criteria voldoen. Zie als voorbeeld Figuur 11.3.

Figuur 11.3 - Een sleutel met metadata en de gevonden oefeningen.

11.2 Een nieuwe reeks
Een reeks is de manier om in Ellips oefeningen aan te bieden aan de student. Een reeks kan
ofwel statisch, ofwel dynamisch gedefinieerd zijn. Dit houdt in dat een statische reeks iedere
keer dezelfde oefeningen in dezelfde volgorde aan zal bieden. Een dynamische reeks zal een
opgegeven aantal oefeningen uit één of meer opgegeven sleutels halen, op basis van willekeurige
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selectie. Alleen bij een dynamische reeks werkt de semi-adaptiviteit en krijgen studenten die te
veel fouten maken met oefeningen die bij een bepaalde sleutel horen extra oefeningen uit
dezelfde sleutel, als ze een nieuwe sessie beginnen. Bedenk hierbij dat als u 30 oefeningen hebt
die aan een bepaalde sleutel voldoen, en u koppelt die sleutel aan een reeks en bepaalt dat de
reeks uit 30 oefeningen moet bestaan, studenten dezelfde 30 oefeningen steeds weer zullen
krijgen, omdat u in één keer al het oefenmateriaal aanbiedt. In zo’n geval is het beter om een
reeks van 10 oefeningen aan te bieden; iedere student krijgt 10 willekeurige oefeningen uit de 30
oefeningen van die sleutel. Studenten die te veel fouten maken krijgen bij een nieuwe sessie een
reeks met 10 totaal nieuwe oefeningen, en dit wordt herhaald zolang de voorraad strekt. Als ze
fouten blijven maken, zullen studenten op den duur oefeningen krijgen die ze al een keer
hebben gemaakt.
Om een reeks aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Reeks’ te bevinden. U ziet nu boven
in het rechterframe de tekst “Eigenschappen van: <nieuwe reeks>. Ziet u dit niet, selecteer dan
uit het menu ‘Reeks’ de optie ‘Nieuw’ (zie Figuur 11.4).

Figuur 11.4 - Het menu ‘Reeks’.

U bent dan klaar om een nieuwe reeks aan te maken. Uw scherm ziet er nu uit zoals in
Figuur 11.5.

41 › 118

Het aanmaken van reeksen en sleutels

Figuur 11.5 - Een (nog) lege reeks.

Een reeks heeft in eerste instantie een naam, titel en een veld voor opmerkingen. Het
invoeren van een naam en een titel is verplicht; het invoeren van opmerkingen is niet verplicht.
De naam van een reeks is de naam waaronder deze binnen de docentzijde wordt opgeslagen en
getoond (dit naamveld dient een instellingscodering te bevatten, bijvoorbeeld ‘UL TCIMO Mieke
reeks naamvallen’). De titel van de reeks is de titel die de studenten te zien krijgen (als link naar
de reeks) op de pagina’s (instellingscodering is hier niet nodig, bijvoorbeeld Taalvaardigheid
Arabisch), en het veld opmerkingen, alleen zichtbaar aan de docentzijde, is de aangewezen plek
voor notities of beschrijvingen. Denk hierbij aan notities over nog toe te voegen oefeningen of
beschrijvingen over de geteste vaardigheden, zodat andere docenten die de reeks willen
gebruiken, deze beter zullen begrijpen. Voorts heeft een reeks een veld waarin het (maximale)
aantal aan te bieden oefeningen ingevuld dient te worden.
Vul nu een naam in waaronder de reeks moet worden opgeslagen, vul een titel en eventuele
opmerkingen in, vul ook een waarde in bij ‘Cesuur’ (dit is het percentage van de antwoorden, dat
de gebruiker goed moet hebben om de reeks succesvol af te ronden) en bij ‘Aantal Oefeningen’,
en druk op ‘Opslaan’. U ziet nu in het rechterscherm de secties ’Gekoppelde sleutels’ met de
mededeling “Er zijn geen sleutels gekoppeld” en de sectie ‘Gekoppelde oefeningen’ met de
mededeling “Er zijn geen oefeningen gekoppeld”. Aangezien reeksen ofwel dynamisch
gedefinieerd zijn, ofwel statisch is dit een of/of-situatie: u moet voor één van die twee
koppelmogelijkheden kiezen.
Onder de sectie ‘Gekoppelde sleutels’ bevinden zich de knoppen ‘[Koppelen] op naam
sleutel’ en ‘[Zoeken] op metadata sleutel’. Druk op één van deze knoppen om een dynamische
reeks te definiëren. Onder de sectie ‘Gekoppelde oefeningen’ bevindt zich de knop ‘Koppelen’
waarmee u een statische reeks kunt maken.
Om een dynamische reeks op te zetten (een reeks met sleutels) zijn er twee mogelijkheden.
De eerste mogelijkheid is dat u exact weet welke sleutels u wilt koppelen. De tweede
mogelijkheid is dat u wel weet waarover de oefeningen moeten gaan, maar daar niet zelf een
sleutel bij heeft gemaakt of de naam van deze sleutel(s) bent vergeten.
In het eerste geval drukt u op ‘[Koppelen] op naam sleutel’. Vul in het tekstveld de naam in
van de gewenste sleutel (of het begin van de naam, dan ziet u alle sleutels die met diezelfde
letters beginnen) en druk op ‘OK’. Alle resultaten (eventueel meerdere) verschijnen in lijstvorm
in beeld. Zie als voorbeeld Figuur 11.6.
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Figuur 11.6 - Het koppelen van sleutels aan een reeks.

Vink alle te koppelen sleutels aan. Onderaan het scherm ziet u het veld “Aantal oefeningen”.
In dit veld kunt u invullen hoeveel oefeningen van die sleutel(s) u in de reeks wilt hebben. Naast
het veld “Aantal oefeningen” bevindt zich de optie “Automatisch” die automatisch bepaalt
hoeveel oefeningen uit die sleutel(s) in de reeks worden opgenomen. Druk daarna op ‘OK’.
Herhaal bovenstaande stappen indien nog meer sleutels gekoppeld dienen te worden.
In het geval dat u zelf geen sleutels hebt gemaakt, of de naam niet weet, drukt u op de knop
‘[Zoeken] op metadata sleutel’, waarna het dialoogvenster van Figuur 11.7 verschijnt.
U kunt hier zoeken op Language, Country , Author, Taxonomie en Keyword (alle velden zijn
optioneel). Onder de zoekvelden staat de knop ‘Zoek’. Druk hierop om aan de hand van de
ingevulde velden te zoeken. Onder de knop zoek verschijnen dan alle (eventueel meerdere)
resultaten. Daar weer onder staat een tekstveld, voorafgegaan door de tekst “Aantal oefeningen”.
In dit veld kunt u invullen hoeveel oefeningen van die sleutel(s) u in de reeks wilt hebben. Naast
het veld “Aantal oefeningen” bevindt zich de optie “Automatisch” die automatisch bepaalt
hoeveel oefeningen uit die sleutel(s) in de reeks worden opgenomen. Druk nu op Koppel’ om de
geselecteerde sleutels in de reeks op te nemen, en herhaal bovenstaande stappen indien nog
meer sleutels opgenomen dienen te worden. Druk tot slot op ‘Sluiten’ om dit dialoogvenster te
sluiten.
Om een statische reeks op te zetten (een reeks met losse oefeningen) drukt u allereerst op de
knop ‘Koppelen’ onder de sectie ‘Gekoppelde oefeningen’. Vul in het tekstveld de naam in van de
gewenste oefening (of het begin van de naam, dan ziet u alle oefeningen die met diezelfde letters
beginnen) en druk op ‘OK’ (bij het tekstveld). Alle resultaten verschijnen in lijstvorm in beeld
(zoals in Figuur 11.8).
Vink alle te koppelen oefeningen aan, en druk op ‘OK’ (onderaan). Herhaal bovenstaande
stappen indien nog meer oefeningen gekoppeld dienen te worden.
Nadat u het desbetreffende dialoogvenster heeft verlaten wordt het venster met de reeks
weer getoond, en ziet u daar gelijk de zojuist ingevoerde sleutels of oefeningen terug. Zie als
voorbeeld Figuur 11.9.
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11.3 Een reeks koppelen
Voor studenten zijn reeksen zichtbaar als links in een navigatie-item. De link bestaat uit de
titel van de reeks, voorafgegaan door het woord ’Reeks’en een cijfer (bijvoorbeeld: ’Reeks 1:
Nominale Morfologie’; ’Reeks 1’ wordt dus automatisch door het programma toegevoegd). Als
een student op de link klikt, wordt de oefenreeks geopend. Omdat reeksen losse objecten zijn,
kunnen zij aan verschillende navigatie-items in verschillende cursussen gekoppeld worden. Het
is dus nodig om een reeks expliciet aan een navigatie-item te koppelen. Reeksen in Ellips
bevatten enkel oefeningen, hetzij een statische lijst, hetzij een dynamische selectie uit één of
meer sleutels. Deze oefeningen kunnen naast tekst ook afbeeldingen, audio- en videofragmenten
bevatten, evenals koppelingen naar bestanden zoals PowerPointpresentaties en dergelijke.
Oefeningen worden pas aan studenten getoond wanneer de status op ‘Goedgekeurd’ is gezet.
Het is ook belangrijk om te weten dat aan de studentzijde reeksen op alfabetische volgorde
worden gesorteerd en bovenaan de pagina worden geplaatst. De volgorde kunt u daarom
beïnvloeden door zelf een codering aan te brengen (bijvoorbeeld ‘A’, ‘B’, aan het begin van de
naam van een reeks te plaatsen).
Om reeksen aan een navigatie-item te koppelen dient u zich in het tabblad ‘Cursus’ te
bevinden. Voorts dient u de cursus te openen waar deze reeks in geplaatst dient te worden. Zie
hiervoor paragraaf 4.1.
Als u de cursus heeft geopend verschijnen in het rechtergedeelte van uw scherm de
eigenschappen van deze cursus. Er staat nu boven in het scherm “Eigenschappen van: [naam
cursus]” (zie Figuur 11.10). Staat dit er niet, klik dan nogmaals (in het linkergedeelte van uw
scherm) op de cursus om deze te openen.
Wanneer de cursus geopend is (en er reeds navigatie-items aangemaakt zijn), kunt u op het
‘plusje’ links van een cursusnaam klikken. Dit laat een lijst zien van alle navigatie-items in deze
cursus. Klik nu op het navigatie-item waar de reeks opgenomen moet worden om deze te
openen. U ziet nu onder de knoppen Opslaan/Annuleren/Verwijderen de sectie ‘Gekoppelde
reeksen’ met de mededeling “Er zijn geen reeksen gekoppeld”. Onder de sectie ‘Gekoppelde
reeksen’ bevindt zich de knop ‘Koppelen’ (zie Figuur 11.11) waarmee u een reeks kunt koppelen.
Druk nu op deze knop. Vul in het tekstveld gemarkeerd met “Reeks” de naam in van de gewenste
reeks (of het begin van de naam, dan ziet u alle reeksen die met diezelfde letters beginnen) en
druk op ‘OK’ (bij het tekstveld). Alle reeksen die voldoen aan de zoekterm verschijnen in
lijstvorm in beeld, zoals in Figuur 11.12.
Vink de te koppelen reeks(en) aan, en druk op ‘OK’ (onderaan het dialoogvenster).
Overigens biedt Ellips hier ook de mogelijkheid om niet op naam van de reeks te zoeken, maar
op naam van de auteur. Vul om dit te gebruiken in het tekstveld gemarkeerd met “Auteur” de
voornaam of achternaam in van de auteur van de reeks (of het begin daarvan). Indien u in beide
tekstvelden iets invult, dan ontstaat een en/en-situatie: er worden dan reeksen getoond die een
bepaalde naam hebben `en van een bepaalde auteur zijn.
Nadat u het dialoogvenster heeft verlaten wordt het venster met de eigenschappen van het
navigatie-item weer getoond, en ziet u daar gelijk de zojuist gekoppelde reeksen terug.
Om reeksen die foutief gekoppeld zijn weer van een navigatie-item te ontkoppelen, vinkt u
eerst in de sectie ‘Gekoppelde reeksen’ de hokjes links van de foutief gekoppelde reeksen aan.
Druk dan op de knop ‘Ontkoppelen’. Om vergissingen te voorkomen wordt er eerst nog om
bevestiging gevraagd. Druk op ‘OK’ om de reeksen te ontkoppelen. U kunt overigens
ontkoppelde reeksen direct weer koppelen door de bovenstaande stappen voor het koppelen te
herhalen.
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Figuur 11.7 - Het zoeken van sleutels om deze aan een reeks te koppelen.

Figuur 11.8 - Het koppelen van oefeningen aan een reeks.

45 › 118

Het aanmaken van reeksen en sleutels

Figuur 11.9 - Een reeks met een gekoppelde sleutel.
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Figuur 11.10 - Een geopende cursus.

Figuur 11.11 - Een geopend navigatie-item.
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Figuur 11.12 - Het koppelen van reeksen aan een navigatie-item.

48 › 118

Het hergebruik van reeksen en sleutels

Hoofdstuk 12. Het hergebruik van reeksen
en sleutels
12.1 Een reeks zoeken
Om een reeks te zoeken dient u zich in het tabblad ‘Reeks’ te bevinden. Na openen van dit
tabblad zie u rechts het Reeksfilter. Als dat niet het geval is, kies dan in het menu Reeks > Filter,
zie Figuur 12.1.

Figuur 12.1 – Het Reeksfilter openen.

U kunt zoeken op de naam en/of titel van de reeks, of op de maker ervan. Nadat u op ‘Filter
uitvoeren’ klikt worden het gefilterd geactiveerd en ziet u in het linkergedeelte alleen de reeksen
die aan het ingestelde filter voldoen. Klik op een pagina om deze te openen. Voor elke cursus
kunt u een ander filter instellen, dat bewaard blijft ook als u de cursus of Ellips sluit.

12.2 Een sleutel zoeken
Om een sleutel te zoeken dient u zich in het tabblad ‘Sleutel’ te bevinden. Na openen van dit
tabblad zie u rechts het Sleutelfilter. Als dat niet het geval is, kies dan in het menu Sleutels >
Filter. U kunt zoeken op de naam en/of titel van de reeks, of op de maker ervan. Nadat u op
‘Filter uitvoeren’ klikt wordt het gefilterd geactiveerd en ziet u in het linkergedeelte alleen de
sleutels die aan het ingestelde filter voldoen. Klik op een sleutel om deze te openen. Voor elke
cursus kunt u een ander filter instellen, dat bewaard blijft ook als u de cursus of Ellips sluit.

12.3 Een reeks kopiëren
Een reeks kopieert u via het menu Reeks > Kopiëer. Alle eigenschappen van de reeks,
inclusief de koppeling met sleutels, worden in de kopie overgenomen. Achter de naam wordt ter
onderscheid ‘(kopie)’ toegevoegd.

12.4 Een sleutel kopiëren
Een sleutel kan niet gekopieerd worden.

12.5 Een reeks verwijderen
Om een reeks te verwijderen dient u de reeks eerst te openen. Voer daarom eerst de stappen
uit paragraaf 12.1 uit om de reeks te zoeken (en te openen). Wanneer u de reeks geopend heeft
drukt u op de knop ‘Verwijderen’. Om abusievelijk verwijderen te voorkomen wordt eerst om
bevestiging gevraagd. Druk op ‘OK’ om de reeks daadwerkelijk definitief te verwijderen.
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12.6 Een sleutel verwijderen
Om een sleutel te verwijderen dient u de sleutel eerst te openen. Voer daarom eerst de
stappen uit paragraaf 12.2 uit om de sleutel te zoeken (en te openen).
Wanneer u de sleutel geopend heeft drukt u op de knop ‘Verwijderen’. Om abusievelijk
verwijderen te voorkomen wordt eerst om bevestiging gevraagd. Druk op ‘OK’ om de sleutel
daadwerkelijk definitief te verwijderen.

12.7 De naam of titel van een reeks wijzigen
Om de naam of titel van een reeks te wijzigen dient u de reeks eerst te openen. Voer daarom
eerst de stappen uit paragraaf 12.1 uit om de reeks te zoeken (en te openen). Wanneer u de reeks
geopend heeft ziet u boven in het rechterscherm twee tekstvelden gemarkeerd met
respectievelijk “Naam” en “Titel”. U kunt in deze tekstvelden de naam en/of titel wijzigen. Denk
eraan dat u naderhand op ‘Opslaan’ moet drukken om de wijzigingen vast te leggen.

12.8 De naam of titel van een sleutel wijzigen
Om de naam of titel van een sleutel te wijzigen dient u de sleutel eerst te openen. Voer
daarom eerst de stappen uit paragraaf 12.2 uit om de sleutel te zoeken (en te openen). Wanneer
u de sleutel geopend heeft ziet u boven in het rechterscherm twee tekstvelden gemarkeerd met
respectievelijk “Naam” en “Titel”. U kunt in deze tekstvelden de naam en/of titel wijzigen. Denk
eraan dat u naderhand op ‘Opslaan’ moet drukken om de wijzigingen vast te leggen.
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Hoofdstuk 13. Het toevoegen van studenten
aan een cursus
13.1 Inleiding
Een cursus in Ellips wordt aan studenten aangeboden door hen stuk voor stuk expliciet
toegang tot deze cursus te verlenen: een systeem zoals u dat misschien ook wel kent uit
bijvoorbeeld Blackboard. Dit betekent dat elke student die toegang tot een Ellips-cursus dient te
hebben, een account nodig heeft. Dit kan uw lokale systeembeheer voor u regelen. 1
Ervan uitgaande dat een student toegang heeft tot Ellips, kunt u studenten ofwel
individueel, ofwel groepsgewijs koppelen. Ellips staat ook een mix hiervan toe (denk
bijvoorbeeld aan drie groepen en vijf individuele studenten). Een reden om groepen aan te
maken zou bijvoorbeeld kunnen zijn om een werkgroep bij elkaar te houden, of alle studenten
van een jaargang. Een reden om studenten individueel te koppelen zou bijvoorbeeld kunnen zijn
om bijvak-studenten toegang te verlenen, of om ouderejaars studenten die het vak nog niet
gehaald hebben nog steeds aan te houden.

13.2 Een nieuwe gebruiker maken
Om een nieuwe gebruiker aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Gebruiker’ te bevinden.
U ziet nu boven in het rechterframe de tekst “Eigenschappen van: <nieuwe gebruiker>. Ziet u
dit niet, selecteer dan uit het menu ‘Gebruiker’ de optie ‘Nieuw’ (zie Figuur 13.2. U bent dan
klaar om een nieuwe gebruiker aan te maken. Uw scherm ziet er nu uit zoals in Figuur 13.1.

Figuur 13.1 - Een nieuwe gebruiker.

Gedurende enige tijd is inloggen via de instellingsgegevens mogelijk geweest. Op dit
moment is deze optie niet beschikbaar.
1
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Figuur 13.2 - Het menu ‘Gebruiker’.

Een gebruiker heeft een voornaam, tussenvoegsel, achternaam, email-adres, inlognaam,
wachtwoord, rol en instelling. Het invoeren van alle velden (behalve tussenvoegsel) is verplicht.
Voor rol kan gekozen worden uit student, docent of beheerder . Voor instelling kan gekozen
worden uit één van de deelnemende universiteiten. Vul nu alle velden in (er hoeft voor de
inlognaam geen instellingscodering gebruikt te worden) met de gegevens van de nieuwe
gebruiker, en druk op ‘Opslaan’. De gebruiker is nu in het systeem opgenomen en kan direct
inloggen.

Figuur 13.3 - Een opgeslagen gebruiker.

13.3 Een gebruiker zoeken
Ook het tabblad ‘Gebruiker’ heeft een filter waarmee u een bestaande gebruikt kunt zoeken.
Het filter kiest u via het menu Gebruiker > Filter, zie Figuur 13.2. Alleen (Lokale) Beheerders
kunnen gebruikers bewerken of verwijderen.

13.4 Een nieuwe gebruikersgroep maken
Om een nieuwe, lege, gebruikersgroep aan te maken dient u zich in het tabblad ‘Cursus’ te
bevinden en de eigenschappen van de cursus geopend te hebben, zie Figuur 3.3. Klik onder
‘Gekoppelde cursusgroepen’ op de knop ‘Toevoegen’. Het volgende venster verschijnt;
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Figuur 13.4 - Een cursusgroep toevoegen.

Het invoeren van een naam is verplicht. De naam van een groep is de naam waaronder deze
binnen de docentzijde wordt opgeslagen en getoond; de naam is ook voor docenten zichtbaar in
het Dossier.
Let op: alle nieuwe cursusgroepen zijn initieel gemarkeerd als ‘Verbergen in Dossier’.
Aannemende dat u de nieuwe groep in het Dossier wil zien kunt u dit beter meteen wijzigen in
‘Altijd’. Verberg alleen cursusgroepen die u niet meer in het Dossier wilt zien.
Docenten kunnen alleen studenten van de eigen instelling toevoegen aan de cursusgroep.
Via het filter kunt u zoeken op studentnamen.
Wanneer u meerdere studenten wilt toevoegen is de Batch-invoer handiger. U maakt dan
een txt-bestand (dus geen Word-bestand!) met op iedere regel de inlognaam van de studenten
die ingeschreven moeten worden. Bijvoorbeeld:
S1254323
S4543253
S4534545
Wanneer de student nog niet is toegevoegd aan Ellips wordt dit tijdens de import gedaan. De
student krijgt dan zijn/haar inlognaam als achternaam, en als voornaam ‘imported’. Het
wachtwoord luidt: ‘import’. Instrueer de studenten dat ze na de eerste keer inloggen hun
achtwoord wijzigen, zie de Snelwijzer voor studenten in bijlage C.
Eventueel kunt u de inschrijving uit een andere cursusgroep overnemen. U heeft toegang tot
alle cursusgroepen in alle cursussen.

13.5 Een gebruikergroep bewerken
Wanneer u in de eigensschappen van een cursus op de naam van een cursusgroep klikt
wordt het venster uit Figuur 13.4 geopend. Hier kunt u studenten toevoegen of verwijderen, de
naam wijzigen etc.

13.6 Een gebruikergroep verwijderen
Om cursusgroepen te verwijderen vinkt u eerst in de sectie ‘Gekoppelde cursusgroepen’ van
de cursuseigenschappen de hokjes links van de cursusgroepen aan. Druk dan op de knop
‘Verwijderen’. Om vergissingen te voorkomen wordt er eerst nog om bevestiging gevraagd. Druk
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op ‘OK’ om de cursusgroepen te verwijderen. Opgeslagen resultaten van studenten worden
hiermee niet verwijderd!
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Hoofdstuk 14. Het gebruik van de
tekstverwerker
14.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de werking van de tekstverwerker uitgelegd, die gebruikt wordt om
tekst toe te voegen aan pagina’s (paragrafen) en oefeningen. Eerst worden algemene suggesties
gedaan over het gebruik van de tekstverwerker in paragrafen en oefeningen. Vervolgens worden
de knoppen van de tekstverwerker uitgelegd en tenslotte wordt er verder ingegaan op het
gebruik van tabellen, hyperlinks en afbeeldingen.
We raden u aan om geen tekst te kopiëren en plakken rechtstreeks vanuit FrontPage, Word
of andere programma’s. Dit zorgt voor layout-problemen in Ellips. U kunt het beste de tekst
eerst als tekst-file bewaren in een text editor zoals Notepad (standaard in alle Windowscomputers, te vinden onder Accessories), en vervolgens vanuit Notepad kopiëren en in Ellips
plakken.
Let op dat sommige knoppen betrekking hebben op slechts een deel van de tekst. Denk
bijvoorbeeld aan de knoppen ‘Vet’ of ‘Cursief ’. Daarom is het aan te raden eerst de tekst in zijn
geheel in te voeren zonder opmaak, om deze pas daarna toe te voegen. Het drukken op een knop
past de functie van die knop toe op de huidige selectie. Wanneer er geen tekst is geselecteerd
wordt de functie van die knop toegepast op alle nieuw te typen tekst vanaf de plaats waar de
cursor zich bevindt.

14.2 Het gebruik van de tekstverwerker bij paragrafen
Bij paragrafen moet u altijd een titel geven. Deze titel wordt altijd als paragraafkopje
afgebeeld aan de studentenzijde. U hoeft dus geen titel in de tekst toe te voegen. Een pagina
bestaat uit één of meer paragrafen. Denk hierbij dat hoe meer paragrafen u toevoegt, hoe langer
de pagina wordt. De studenten moeten dan scrollen om de tekst te lezen. We raden u aan om de
informatie zo veel mogelijk op te delen in korte stukjes; maak liever meer pagina’s aan met
weinig paragrafen per pagina dan weinig pagina’s met veel paragrafen. Op het scherm is het
prettiger om veel korte teksten te lezen in plaats van weinig lange teksten. De presentatie van de
informatie is dan overzichtelijker.

Figuur 14.1 - Een paragraaf aan de docentzijde.
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U kunt een paragraaf verplaatsen binnen dezelfde pagina, maar u kunt hem niet verplaatsen
naar een andere pagina. Paragrafen kunt u ook niet kopiëren. U kunt wel de tekst van een
paragraaf selecteren (CTRL-A) en vervolgens kopiëren en plakken in een andere paragraaf.

Figuur 14.2 - Een paragraaf aan de studentzijde.

14.3 Het gebruik van de tekstverwerker bij oefeningen
Ook bij oefeningen is het van belang dat er geen onnodig lange teksten worden gebruikt. U
kunt beter een lange papieren oefening in twee oefeningen splitsen, als het mogelijk is.
Oefeningen bestaan uit verschillende losse onderdelen (instructiedeel, vraagdeel,
antwoorddeel). Bovendien kan de lengte van een oefentekst variëren: een gatentekst wordt na
het invullen van de gaten langer. Daarom is bij oefeningen nog moeilijker dan bij paragrafen om
te voorspellen hoe ze aan studenten worden getoond en vooral hoeveel ruimte de tekst in beslag
neemt. We raden u aan om veel gebruik te maken van de preview optie, om een globaal
overzicht van de oefening te hebben, vooral als u afbeeldingen of audio- en videobestanden
gebruikt.

14.4 Knoppenoverzicht
Van links naar rechts:

Figuur 14.3 - De knoppenbalk van de tekstverwerker.

56 › 118

1.

Lettergrootte . Dit is een zogeheten ‘drop-down-lijst’ waar u de grootte van de
letters in de geselecteerde tekst kunt beïnvloeden . U heeft de keuze uit:
‘<standaard>’, ‘Kleinst (8 pt)’, ‘Kleiner (10 pt)’, ‘Groter (14 pt)’ en ‘Grootst (18 pt)’,
Arabisch en IPA.

2.

Vet. Deze knop maakt de geselecteerde tekst dikker. Om dikgedrukte tekst weer als
normale tekst te krijgen plaatst u de cursor binnen de dikgedrukte tekst en drukt u
wederom op deze knop.
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3.

Cursief. Deze knop maakt de geselecteerde tekst schuin. Om cursief gedrukte tekst
weer als normale tekst te krijgen selecteert u de cursief gedrukte tekst en drukt u
wederom op deze knop.

4.

Doorstrepen. Deze knop streept de geselecteerde tekst door. Om doorgestreepte
tekst weer als normale tekst te krijgen plaatst u de cursor binnen de doorstreepte
tekst en drukt u wederom op deze knop.

5.

Onderstrepen. Deze knop onderstreept de geselecteerde tekst. Om onderstreepte
tekst weer als normale tekst te krijgen plaatst u de cursor binnen de onderstreepte
tekst en drukt u wederom op deze knop.

6.

Superscript. Deze knop maakt superscript van de geselecteerde tekst. Superscript
houdt in dat enkel de bovenste helft van de regel gebruikt wordt. Om superscripttekst weer als normale tekst te krijgen plaatst u de cursor binnen de superscripttekst en drukt u wederom op deze knop.

7.

Subscript. Deze knop maakt subscript van de geselecteerde tekst. Subscript houdt
in dat enkel de onderste helft van de regel gebruikt wordt. Om subscript-tekst weer
als normale tekst te krijgen plaatst u de cursor binnen de subscript-tekst en drukt u
wederom op deze knop.

8.

Nummering. Deze knop (waarvoor geen selectie nodig is) begint een genummerde
lijst. De huidige alinea krijgt een grotere inspringing en zal worden voorafgegaan
door het cijfer ‘1’. Druk aan het einde van de alinea op [Enter] om een nieuwe alinea
genummerd ‘2’ te beginnen. Om de nummering te breken drukt u twee maal op
[Enter] aan het einde van een alinea.

9.

Opsomming. Deze knop (waarvoor geen selectie nodig is) begint een
ongenummerde lijst. De huidige alinea krijgt een grotere inspringing en zal worden
voorafgegaan door een bolletje. Druk aan het einde van de alinea op [Enter] om een
nieuwe alinea met een nieuw bolletje te beginnen. Om de opsomming te breken
drukt u twee maal op [Enter] aan het einde van een alinea.

10.

Inspringing verkleinen. Deze knop (waarvoor geen selectie nodig is) verschuift
de kantlijn voor de huidige alinea een stapje naar links. Gebruik de knop
‘Inspringing vergroten’ om deze weer een stapje naar rechts te schuiven.

11.

Inspringing vergroten. Deze knop (waarvoor geen selectie nodig is) verschuift de
kantlijn voor de huidige alinea een stapje naar rechts. Gebruik de knop ‘Inspringing
verkleinen’ om deze weer een stapje naar links te schuiven.

12.

Links uitlijnen. Deze knop (waarvoor geen selectie nodig is) zorgt ervoor dat de
tekst in de huidige alinea links uitgelijnd wordt.

13.

Centreren. Deze knop (waarvoor geen selectie nodig is) zorgt ervoor dat de tekst in
de huidige alinea gecentreerd wordt. Rechts uitlijnen. Deze knop (waarvoor geen
selectie nodig is) zorgt ervoor dat de tekst in de huidige alinea rechts uitgelijnd
wordt.

14.

Hyperlink. Deze knop maakt van de geselecteerde tekst een hyperlink. Dit kan
zowel een pagina in Ellips (interne link) als een webpagina (externe link) zijn. Zie
paragraaf 14.6 voor een beschrijving van dit dialoogvenster.

15.

Afbeelding. Deze knop (waarvoor geen selectie mag zijn) voegt op de plaats van de
cursor een afbeelding toe aan de tekst. Zie paragraaf 14.7 voor een beschrijving van
dit dialoogvenster.

16.

naar HTML/naar WYSIWYG. WYSIWYG betekent “What You See Is What You
Get”; zo ziet straks uw pagina er uit op Internet. Deze knop wijzigt de weergave in
het venster van de uiteindelijke weergave naar de onderliggende HTML-code en vice
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versa. Voor mensen die met WordPerfect bekend zijn is dit te vergelijken met het
‘onderwaterscherm’.

14.5 Het toevoegen van tabellen
Het is ook mogelijk in de paragraaf-editor om tabellen aan te maken. Klik hiervoor met de
rechtermuisknop op de plaats waar de tabel moet komen, en kies voor de optie ‘Tabel’. Zie
Figuur 14.4. Het dialoogvenster van figuur 14.4 verschijnt.

Figuur 14.4 - Een tabel toevoegen.

Figuur 14.5 - Kenmerken van een tabel.

In dit venster zijn verschillende parameters in te stellen, maar de belangrijkste staan
bovenaan: het aantal rijen en kolommen. Andere in te stellen parameters zijn de breedte van de
tabel in procenten van de grootte van het deel van het scherm (frame) waarin de tabel wordt
weergegeven; de dikte van de rand rondom de tabel en tussen de cellen in pixels; de cellspacing
en cellpadding (extra ruimte tussen de cellen resp. extra witruimte tussen de tekst en de
celrand); en de positie van de tabel binnen de pagina (links, midden, rechts). Klik op ‘Voeg toe’
om de tabel te plaatsen. De tabel wordt in de tekst weergegeven. Klik op een cel om daar inhoud
aan toe te voegen. Let overigens op dat als u de dikte van de kaderrand op 0 heeft gesteld, dat de
tabel dan ook niet duidelijk weergegeven wordt in de tekstverwerker.

14.6 Het koppelen van een hyperlink
Om hyperlinks toe te voegen in de paragraaf-editor moet eerst een stuk tekst geselecteerd
zijn. Dit stuk tekst wordt later namelijk de plaats waarop geklikt dient te worden om de
hyperlink te volgen. Selecteer dus een stuk tekst en druk op de knop ‘Hyperlink’. Het
dialoogvenster van Figuur 14.6 verschijnt. In dit venster kunt u een hyperlink aanmaken naar
een navigatie-item of paragraaf binnen de cursus. Wilt u echter een hyperlink naar een (externe)
website maken, klik dan op het bolletje voor “Externe link”. Het dialoogvenster van Figuur 14.7
verschijnt.
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Figuur 14.6 - Het plaatsen van een hyperlink binnen Ellips.
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Interne links Als u een interne link wilt plaatsen, dan kan dit naar een navigatie-item
of een paragraaf (mits de betreffende pagina via een navigatie-item is gekoppeld aan de
cursus). Boven in het dialoogvenster bevindt zich een tekstveld met de vermelding
“Zoek” en de knoppen ‘OK’ en ‘Alle’. Vul in dit tekstveld (het begin van) de naam van
navigatie-item in, en druk op ‘OK’. Weet u de naam van het item niet, druk dan op ‘Alle’
om alle navigatie-items in lijstvorm weer te geven (dit kan even duren). Klik op het
navigatie-item als u hiernaar wilt linken; als u naar een pagina of paragraaf wilt linken
dient u verder te bladeren met behulp van ‘de plusjes’. Wanneer u op een object klikt
wordt automatisch de naam van dit object ingevuld in het veld “Naam van de link”
(onder in het venster) – dit is de tooltip die zichtbaar is als de muis over de link wordt
bewogen. Deze naam kunt u wijzigen indien gewenst. Druk tot slot op ‘OK’ om de
hyperlink in de tekst te plaatsen.



Externe links Als u een link naar een website wilt plaatsen, dient u het exacte adres te
weten. Er is immers geen mogelijkheid tot zoeken of bladeren. Nadat u op het bolletje
voor “Externe link” hebt geklikt, vult u eerst in het veld “Naam van de link” (de bovenste
van de twee tekstvelden) een naam in. Vul daarna in het veld “Adres van de link” het
adres in (dit kunt u eventueel kopiëren en plakken vanuit de adresbalk van de browser).
U kunt ook een hyperlink maken naar een email-adres of een ftp-site. Selecteer hiertoe
uit het dropdown-lijstje links van het adresveld de optie ‘mailto:’ respectievelijk ‘ftp:’.
Vul dan in het adresveld het emailadres of de ftp-url in. De laatste parameter van de
hyperlink die u kunt bewerken is of de hyperlink in een nieuw venster of in het huidige
venster geopend moet worden. Druk tot slot op ‘OK’ om de hyperlink in de tekst te
plaatsen.
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Figuur 14.7 - Het maken van een externe link.

14.7 Het koppelen van een afbeelding
Om afbeeldingen toe te voegen in de paragraaf-editor moet allereerst op dat moment geen
tekst geselecteerd zijn. Druk op de knop ‘Afbeelding’; het dialoogvenster van Figuur 14.8
verschijnt.
Eerst dient u aan te geven of de te plaatsen afbeelding zich op uw computer bevindt, of deze
in de mediatheek geplaatst is, of dat hij ergens op het internet te vinden is ( ‘Externe
assetserver’). Standaard wordt ervan uitgegaan dat een afbeelding zich in de mediatheek van
Ellips bevindt. Als de afbeeldingen in de mediatheek worden opgeslagen, dan kunnen alle
ontwikkelaars ze hergebruiken: daarom geniet deze optie de voorkeur. Voor de eerste twee
mogelijkheden bevindt zich naast het veld “Bestand” de knop ‘Browse’, waarmee u het bestand
kunt opzoeken. De bestandsnaam wordt dan automatisch ingevuld, evenals de afmetingen van
de afbeelding. Overigens kunt u deze afmetingen veranderen indien gewenst. Voor de optie
‘Externe assetserver’ dient u een adres op te geven waar de afbeelding zich bevindt. Let op dat
als u gebruik maakt van deze functionaliteit Ellips de aanwezigheid van de afbeelding niet kan
garanderen. Als de derde partij besluit de afbeelding te verwijderen, kan ook Ellips deze niet
meer weergeven.
Andere instellingen die u kunt opgeven zijn de positie van de afbeelding in de pagina (links,
midden, rechts), een tooltip-tekst (klein geel ballonnetje dat verschijnt wanneer u de muis over
de afbeelding houdt), het al dan niet behouden van de originele proporties wanneer u de
afmetingen wijzigt, een onderschrift bij de afbeelding en de uitlijning van het onderschrift ten
opzichte van de afbeelding (links, midden, rechts). Druk tot slot op ‘OK’ om de afbeelding in de
tekst te plaatsen.
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Figuur 14.8 - Het plaatsen van een afbeelding.

61 › 118

Het gebruik van de metadata-editor

Hoofdstuk 15. Het gebruik van de metadataeditor
15.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de werking van de metadata-editor uitgelegd aan de hand van de
stappen die gevolgd worden in dit venster. Zie voor een volledig overzicht van de tabellen van
het CEF bijlage D.
Het systeem van metadata wordt gebruikt om oefeningen te groeperen en deze aan de hand
daarvan makkelijker terug te kunnen vinden. Dit uit zich vooral bij het gebruik van materiaal
van andere docenten. In Ellips worden de tabellen van het CEF gebruikt, gemaakt door de
Rijksuniversiteit Gent. Deze tabellen bevatten sleutelwoorden, die als doelen van de oefening
dienen te worden opgevat.
Denk bij elke oefening daarom aan een hoofddoel, en wees specifiek. Probeer niet al te veel
doelen (lees: sleutelwoorden) aan een oefening te verbinden. Denk aan wat de student moet
bereiken en na de oefening moet kunnen. Als het primair om een luisteroefening gaat, gebruik
dan liever niet de coderingen voor vocabulaire en grammatica; als het om grammatica gaat, ook
als u audio- of videobestanden gebruikt, gebruik dan alleen maar de coderingen voor de
grammaticale competentie.
Tot op zekere hoogte zijn de coderingen, de sleutelwoorden uit de tabellen van de metadataeditor, taalonafhankelijk. Dit betekent dat de codes gebruikt kunnen worden voor de meeste
(Europese) talen.

15.2 Stappen
15.2.1

Openen

De metadata-editor wordt opgeroepen vanuit het tabblad ‘Sleutel’ of het tabblad ‘Oefening’,
afhankelijk van of u metadata aan een sleutel of aan een oefening wilt toekennen, door in de
sectie ‘Metadata’ op de knop ‘Edit metadata’ te drukken. Het dialoogvenster van Figuur 15.1
verschijnt.
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15.2.2 Stap 1

Figuur 15.1 - De metadata-editor: stap 1.

Dit is het dialoogvenster van stap 1. In deze eerste stap wordt gevraagd om de
eigenschappen ‘Country’ en ‘Language’ van een waarde te voorzien. Kies voor beide een waarde
uit de lijst, en druk op de knop ‘Volgende’. N.B.: De lijst met waarden wordt zichtbaar door op
het pijltje aan de rechterkant van het witte vlakje te klikken.
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Figuur 15.2 - De metadata-editor: stap 2.

15.2.3

Stap 2

U ziet, nadat u in stap 1 op ‘Volgende’ heeft gedrukt, dat het venster verandert naar Figuur
15.2. In deze tweede stap wordt gevraagd om een eventuele taxonomie uit de tabel ‘Activities’. U
kunt met de ‘plusjes’ de boom openen; klik vervolgens op een code en druk op de knop ‘Voeg
selectie toe’. De door u geselecteerde code verschijnt nu rechts in het scherm. Herhaal
voorgaande voor alle benodigde codes, en druk op de knop ‘Volgende’.
15.2.4

Stap 3

U ziet, nadat u in stap 2 op ‘Volgende’ heeft gedrukt, dat het venster verandert naar Figuur
15.3. In deze derde stap wordt gevraagd om een eventuele taxonomie uit de tabel
‘Communicative Language Competences’. U kunt met de ‘plusjes’ de boom openen; klik
vervolgens op een code en druk op de knop ‘Voeg selectie toe’. De door u geselecteerde code
verschijnt nu rechts in het scherm. Herhaal voorgaande voor alle benodigde codes, en druk op
de knop ‘Volgende’.
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Figuur 15.3 - De metadata-editor: stap 3.

15.2.5

Stap 4

U ziet, nadat u in stap 3 op ‘Volgende’ heeft gedrukt, dat het venster verandert naar Figuur
15.4. In deze vierde stap wordt gevraagd om een eventuele taxonomie uit de tabel ‘Topic’. U kunt
met de ‘plusjes’ de boom openen; klik vervolgens op een code en druk op de knop ‘Voeg selectie
toe’. De door u geselecteerde code verschijnt nu rechts in het scherm. Herhaal voorgaande voor
alle benodigde codes, en druk op de knop ‘Volgende’.
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Figuur 15.4 - De metadata-editor: stap 4.

15.2.6

Stap 5

U ziet, nadat u in stap 4 op ‘Volgende’ heeft gedrukt, dat het venster verandert naar Figuur
15.5. In deze vijfde stap wordt de mogelijkheid geboden om een eigen taxonomie in te voeren.
Hier kunt u sleutelwoorden in vrije vorm invoeren. Gebruik deze enkel wanneer de codes die u
toe wilt voegen niet in de bomen van de voorgaande stappen staan (zie voor een volledig
overzicht van de inhoud van de bomen bijlage D).
Vrije sleutelwoorden voert u in het tekstveld gemarkeerd met de tekst “Trefwoorden” in
(linksonder in het venster). Druk daarna op de knop “Trefwoord toevoegen”. Uw trefwoord
verschijnt in de linkse van de twee lijsten. De rechtse van de twee lijsten, gemarkeerd met
“Custom taxonomie”, bevat de taxonomie van de oefeningen die uit Hologram zijn
geïmporteerd. Deze is enkel te bekijken. U kunt geen sleutelwoorden in Hologram-stijl invoeren.
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Figuur 15.5 - De metadata-editor: stap 5.

Als u klaar bent met alle stappen van de metadata-editor drukt u op de knop ‘Sluiten’ om het
venster te sluiten en terug te keren naar de onderhoudsomgeving van Ellips. De door u
ingevoerde metadata zijn direct te zien onder het kopje “Metadata”.

Figuur 15.6 - De metadata wordt getoond bij de eigenschappen van de oefening.
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Hoofdstuk 16. Het gebruik van de
mediatheek
16.1 Inleiding
De mediatheek in Ellips is bedoeld om bestanden in op te slaan en deze zodoende
toegankelijk te maken voor deling met andere docenten.
We onderscheiden twee types bestanden voor de mediatheek: interne en externe. Deze
worden binnen Ellips dan ook interne resp. externe assets genoemd. Het verschil tussen de twee
is dat de interne assets gezien worden als eigen bezit, daarom aanwezig zijn op de lokale
computer of een netwerkschijf, en zonder problemen op de server van Ellips kunnen worden
opgeslagen. Externe assets daarentegen worden gezien als andermans werk waar naartoe
gerefereerd kan worden, maar dat niet zomaar op de server van Ellips wordt opgeslagen.
Externe assets zijn dan ook meer hyperlinks dan pure bestanden. In paragraaf 16.7 wordt
uitgelegd hoe u YouTube video’s en vergelijkbare videobestanden op externe servers kunt
opnemen zonder gebruik te maken van de mediatheek.

16.2 Een bestand plaatsen
Om een bestand te plaatsen dient u zich in het tabblad ‘Media’ te bevinden. U ziet nu boven
in het rechterframe de tekst “Eigenschappen van: <nieuw bestand>. Ziet u dit niet, selecteer dan
uit het menu ‘Bestand’ de optie ‘Nieuw’ (zie figuur 16.1).

Figuur 16.1 - Het menu ‘Bestand’.

U bent dan klaar om een nieuw bestand te plaatsen. Uw scherm ziet er nu uit zoals in figuur
16.2.
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Figuur 16.2 - Een nieuw bestand.

Een bestand heeft een titel en een veld voor opmerkingen. Het invoeren van een titel is
verplicht; het invoeren van opmerkingen is niet verplicht. De titel van een bestand is de titel die
de studenten te zien krijgen wanneer het bestand wordt aangeboden. (instellingscodering is hier
niet nodig, bijvoorbeeld “Minicollege Interculturele Communicatie”), en het veld opmerkingen,
alleen zichtbaar aan de docentzijde, is de aangewezen plek voor notities of beschrijvingen. Denk
hierbij aan notities over wat het bestand precies is, waar het gebruikt wordt, enz. . . Voorts heeft
een bestand enkele velden die bestandsspecifiek zijn, en een veld om te bepalen in welke map op
de server het bestand moet staan.


Interne assets Vul nu een titel en eventuele opmerkingen in. Verzeker uzelf ervan dat
de selector bij “Type asset” op ‘Interne asset’ staat, en druk daarna op de knop
‘Bladeren’ (rechts van het tekstveld gemarkeerd met “Upload bestand”) om het bestand
te lokaliseren. Vervolgens kunt u met de knop ‘Browse’ (rechts van het tekstveld
gemarkeerd met “Server map”) een locatie op de server selecteren (of gewoon invullen).
Het invullen van een niet bestaande map wordt geïnterpreteerd als het aanmaken van
een nieuwe map. U kunt alleen bestanden plaatsen onder de map voor uw eigen
instelling. Druk tot slot op de knop ‘Opslaan’ om het bestand naar de server van Ellips te
versturen (dit kan voor grote bestanden wel even duren).



Externe assets Vul nu een titel en eventuele opmerkingen in. Verzeker uzelf ervan dat
de selector bij “Type asset” op ‘Externe asset’ staat, en vul daarna in het tekstveld
gemarkeerd met “URL naar externe asset” het adres in waar dit bestand te vinden is.
Vervolgens kunt u met de knop ‘Browse’ (rechts van het tekstveld gemarkeerd met
“Server map”) een locatie op de server selecteren (of gewoon invullen). Het invullen van
een niet bestaande map wordt geïnterpreteerd als het aanmaken van een nieuwe map. U
kunt alleen bestanden plaatsen onder de map voor uw eigen instelling. Druk tot slot op
de knop ‘Opslaan’. Let op dat een externe asset niet door Ellips wordt binnengehaald,
maar dat er enkel een hyperlink aanwezig is. Er is dus geen controle over de
aanwezigheid van dit bestand.

16.3 Een bestand koppelen
Open nu op de bekende manier een paragraaf of een oefening ter bewerking (zie ook
paragrafen 8.1 resp. 10.1). Onder de tekstverwerker staan respectievelijk de secties ‘Hyperlinks’,
Afbeeldingen’ en ‘Bestanden’, allen met een knop ‘Toevoegen’. Druk nu op de knop ‘Toevoegen’
van de sectie ‘Bestanden’. Het dialoogvenster van figuur 16.3 verschijnt.
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Verzeker uzelf ervan dat de keuze bij “Bronlocatie” op “Webserver mediatheek” staat.
Vervolgens kunt u met de knop ‘Browse’ (rechts van het tekstveld gemarkeerd met “Bestand”)
een bestand uit de mediatheek uitkiezen. U kunt bestanden van alle instellingen gebruiken. De
titel en omschrijving die in de mediatheek zijn ingevuld worden automatisch overgenomen.
Druk tot slot op de knop ‘OK’ om het dialoogvenster te verlaten en de koppeling definitief te
maken. Herhaal bovenstaande stappen indien meerdere bestanden gekoppeld dienen te worden.
Het ontkoppelen van bestanden werkt door het aankruisen van het vakje voor de bestandsnaam
(op de pagina van de paragraaf of het oefeningsdeel in de sectie bestanden) waarna de knop
‘Verwijderen’ het bestand ontkoppelt. Het bestand wordt dan niet meer getoond op die locatie,
maar wordt uiteraard niet uit de mediatheek verwijderd.

Figuur 16.3 - Het koppelen van bestanden aan een paragraaf of oefening.

16.4 Een bestand zoeken
Er is geen aparte zoekfunctie om bestanden te zoeken. Daarom dient u uw bestanden op een
logische manier te plaatsen, waardoor u ze makkelijk terug kunt vinden. Maak daarom
gebruiken van mappen en geef deze een duidelijke naam.
U kunt een bestand dus enkel handmatig zoeken. Om dit te doen dient u zich in het tabblad
‘Media’ te bevinden. In het linkervlak van uw scherm zal nu automatisch een overzicht van alle
beschikbare bestanden worden geladen. Zoek het bestand nu op in de geboden structuur en klik
op de naam van het gewenste bestand om deze te openen.

16.5 Een bestand verplaatsen
Om een bestand te verwijderen dient u het bestand eerst te openen. Voer daarom eerst de
stappen uit paragraaf 16.4 uit om het bestand te zoeken (en te openen). Wanneer u het bestand
geopend heeft ziet u in het tekstveld gemarkeerd met “Server map” het huidige pad naar het
bestand, voorafgegaan door /lib/. U kunt nu in dit tekstveld een ander pad in voeren. Druk op
‘Opslaan’ om de wijzigen definitief te maken.
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16.6 Een bestand verwijderen
Om een bestand te verwijderen dient u het bestand eerst te openen. Voer daarom eerst de
stappen uit paragraaf 16.4 uit om het bestand te zoeken (en te openen). Wanneer u het bestand
geopend heeft drukt u op de knop ‘Verwijderen’. Om abusievelijk verwijderen te voorkomen
wordt eerst om bevestiging gevraagd. Druk op ‘OK’ om het bestand daadwerkelijk definitief te
verwijderen.

16.7 YouTube en vergelijkbare servers
Het is ook mogelijk om bestanden van YouTube en vergelijkbare videoservers te tonen. Op
de eerste plaats kunt u deze als externe asset opnemen in de mediatheek – u kunt dan een
hyperlink naar de video in de tekstverwerker maken. U kunt echter ook de video embedden (dat
wil zeggen dat de videospeler in de tekst wordt afgebeeld, en het niet nodig is voor het afspelen
een nieuwe pagina in de browser te openen – de student blijft dus op de pagina met de inhoud
of oefening). Voor YouTube gaat u als volgt te werk. Andere servers hebben een vergelijkbare
mogelijkheid – controleer wel of de video inderdaad af te spelen is.
1. Blader naar de video op YouTube. Kies daar ‘Share’ en vervolgens ‘Embed’. Er
verschijnt een stukje HTML-code dat begint en eindigt met
<iframe ……</iframe>. Selecteer deze code en kopieer die naar het klembord
(Ctrl-C).
2. Open de tekstverwerker van de paragraaf of oefening waar u de video wilt plaatsen.
Klik op de knop ‘Naar HTML’ – u ziet nu de HTML-code van de betreffende tekst.
3. Plaats de cursus op de plaats waar de video moet worden getoond. Let op dat de
cursus NIET binnen een HTML-tag komt te staan – dus niet binnen “<”en “>”.
4. Plak nu de gekopieerde HTML-code (Ctrl-P). Klik op ‘naar WYSIWYG’ om het
resultaat te zien.
5. Controleer of u de video kunt afspelen. Doe dat ook in de preview.
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Hoofdstuk 17. Dossier
17.1 Inleiding
In het dossier worden de resultaten van de studenten opgeslagen. Zij kunnen zelf het voor hen
relevante deel van het dossier opvragen (zie Bijlage C Ellips Snelwijzer (Engelstalig)); zelf kunt u
de resultaten voor de cursussen waarvan u auteur bent opvragen. Het dossier bevat per student
de scores op alle gemaakte reeksen, inclusief die van eerdere pogingen en cycli.

17.2 Het dossier openen
U opent het dossier vanuit de studentmodule (en dus niet, zoals alle andere onderdelen die
in deze handleiding zijn opgenomen, vanuit de docentmodule). Open daarvoor in Internet
Explorer het adres http://ellips.service.rug.nl en log in met uw Ellips-docentaccount. In het
inlogscherm kiest u de instelling waar u bent ingeschreven, en voert u uw inlognaam in. Nadat u
op “OK” heeft geklikt kunt u uw wachtwoord invoeren.

Figuur 17.1 - Het inlogscherm voor de studentmodule.
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Na het inloggen ziet u een overzicht van de cursussen waar u als auteur bent ingeschreven.

Figuur 17.2 - Het overzicht van cursussen.

Open de cursus waarvan u de resultaten wilt opvragen. Klik na het openen van de cursus op de

knop
bovenaan het scherm. De resultaten van de studenten van een van de
cursusgroepen worden ingelezen – dit kan even duren. Hierna krijgt u een overzicht van de
scores van alle studenten op de eerste vijf reeksen. Het scherm ziet er als volgt uit.
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Figuur 17.3 - Het overzicht van cursussen.

Toelichting op de componenten in Figuur 17.3.
1.

Kies hier de cursusgroep waarvan u de resultaten wilt inzien.

2. Klik op ‘Toon legenda’ voor een uitleg over de betekenis van de verschillende kleuren in
tabel 4.
3. In deze kolom staan de namen van de studenten uit de geselecteerde cursusgroep (in de
afbeelding zijn deze onleesbaar gemaakt).
4. In deze tabel staan de eindscores op de reeksen. Hier wordt de hoogste score van de
student over de betreffende reeks getoond.
5.

Er worden steeds 5 reeksen getoond. U bladert door de reeksen via de pijltjes naar
rechts of links naast de reeksnummers. Klik op het iconen bovenaan de tabel om de titel
van de reeks in beeld te brengen.
Wanneer u op een score klikt wordt het tablad ‘Student geopend”. Daar ziet u meer
informatie over de gekozen student en reeks.

6. U kunt scores van een of meer studenten verwijderen door deze te selecteren in kolom 3
en daarna op ‘Verwijder’ te klikken. U kunt dit niet ongedaan maken – maak daarom
eerst een Export. Het export-bestand is in xml-formaat dat u in Excel kunt importeren.
Het verwijderen van resultaten is nodig wanneer u oefeningen wilt aanpassen waarvan
resultaten zijn opgeslagen. Omdat dit tot inconsequenties zou kunnen leiden moet u de
resultaten eerst verwijderen.

17.3 Detailscores bekijken
Een van de unieke aspecten van Ellips is de semi-adaptiviteit – de student krijgt na afloop
van een reeks opnieuw oefeningen, indien de score op een of meer onderdelen onder de door de
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docent ingestelde cesuur ligt. Op het tablad “Student” in het dossier kunt u voor iedere reeks van
een student bekijken wat de historie van de adaptiviteit is geweest. Deze informatie helpt u (en
de student) om vast te stellen wat diens sterke en zwakke punten zijn. Voor een juist begrip van
de adaptiviteit volgt hier eerst een definitie van een aantal kernbegrippen:
Reeks: een serie oefeningen.
Sleutel: een onderwerp uit de leerstof. Iedere oefening is aan één sleutel gekoppeld.
Poging: het doorlopen van een reeks oefeningen inclusief extra aangeboden oefeningen.
Cyclus: het doorlopen van alle in de reeks aangeboden oefeningen tot aan het moment dat
(bij onvoldoende score) nieuwe oefeningen worden aangeboden
Reeksscore: de eindscore op een reeks
Cyclusscore: de score op een cyclus.
Sleutelscore: score op een van de sleutels uit de reeks.
Het maken van een reeks gaat als volgt. De student krijgt een serie oefeningen aangeboden
en start de eerste poging. Nadat alle oefeningen zijn gemaakt worden de scores op alle
onderdelen (“sleutels”) vergeleken met de ingestelde cesuur. Als alle sleutelsscores boven de
cesuur liggen is de student klaar. Als dat niet het geval is biedt Ellips nieuwe oefeningen aan uit
de onvoldoende gescoorde sleutels. De student begint dan aan cyclus 2. De scores op de sleutels
waarop een voldoende is behaald blijven bewaard; de scores op de opnieuw aangeboden sleutels
begint op nul. Na afloop van cyclus 2 vindt weer een controle op de scores plaats. Zonodig wordt
een nieuwe cyclus samengesteld,. Dit herhaald zich totdat de student op alle sleutels een
voldoende scoort. Zie ook de uitleg onder punt 5 en 6 bij onderstaande afbeelding.
Een student kan, wanneer hij/zij dat wil, de reeks helemaal opnieuw maken wanneer alle
sleutels voldoende zijn en Ellips geennieuwe cyclus heeft aangeboden. De student start hiermee
een nieuwe poging. Deze mogelijkheid sluit aan bij het uitgangspunt van Ellips, een programma
voor het oefenen van lesstof te zijn.

Figuur 17.4 – De scores van een individuele student op een reeks.
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1.

Selecteer hier de cursusgroep en de student. Binnen een cursusgroep bladert u
tussen studenten via de pijltjesknoppen. U kunt ook de student en reeks kiezen op
het tabblad ‘Alle studenten” door in de tabel op de betreffende score te klikken.

2. Klik op een reeks om de resultaten ervan op te vragen. Een legenda kunt u openen
via ‘Toon legenda”.
3. Hier staat informatie over de reeks en de student. Ook ziet u hier de ingestelde
cesuur. ‘ContentPagina’ is de naam van de pagina in de module waaraan de reeks is
gekoppeld.
4. Per poging wordt een tabel getoond met alle scores. Beweeg de muiscursor over de
labels van de onderdelen om de korte uitleg (die u zelf heeft ingevoerd) op te vragen.
5.

Deze tabel hoort bij de eerste poging. De reeks is samengesteld uit 25 oefeningen uit
drie sleutels (met resp. 14, 9 en 2 oefeningen). Tijdens de eerste poging was de score
op iedere sleutel onder de cesuur (80%). Tijdens de tweede cyclus is de score op de
tweede sleutel boven de cesuur komen te liggen. Deze score is tijdens de volgende
cycli ongewijzigd gebleven – alleen uit de eerste en derde sleutel werden nieuwe
oefeningen geselecteerd. Na cyclus 3 was ook de score op de derde sleutel
voldoende, en na 5 cycli ook die op de eerste sleutel. De reeks was op dat moment
volledig afgerond.

6. De student heeft de reeks opnieuw gestart. De scores op de tweede poging staan in
de tweede tabel Deze reeks is niet volledig afgerond, want de score op de eerste
sleutel ligt na drie pogingen nog onder de cesuur.
Studenten vinden het soms verwarrend dat een reeks niet is afgelopen, terwijl hun score
toch boven de cesuur ligt. De reden hiervoor is dat Ellips niet vereist dat de totaalscore op de
reeks (de ‘reeksscore’) boven de cesuur ligt, maar de score op de afzonderlijke sleutels. De
tweede poging in Figuur 17.4 illustreert dit: de reeksscore na drie cycli is 81%, dus boven de
cesuur: Ellips biedt echter nog steeds nieuwe oefeningen uit de eerste sleutel aan, aangezien
de score op die sleutel ‘slechts’75% is en dus onder de cesuur ligt. De studenten kunnen zelf
het dossier inkijken en op die manier een vergelijkbaar overzicht van de opbouw van de
scores opvragen. Zie ook de Snelwijzer in bijlage C.

17.4 Het beoordelen van transcriptieoefeningen
Bij Transcriptieoefeningen, waarbij een student een transcriptie invoert of een bestand
uploadt, kan het antwoord niet door Ellips worden nagekeken. U doet dit zelf op het tabblad ‘Te
beoordelen’. Overigens kunt u op het tabblad “Alle studenten” zien wanneer er oefeningen zijn
die u moet nakijken (u ziet dan een icoon met een uitroepteken).
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Figuur 17.5 – Een door de docent te beoordelen oefening.

Bij het beoordelen aan een Transcriptieoefening ziet u bovenaan de pagina de eigenlijke
oefening. Daaronder ofwel de door de student ingevoerde tekst, ofwel een link naar het
geüploade bestand. In het laatste geval kunt u het bestand afspelen door op de link te klikken.
Na controle geeft u een cijfer (een percentage tussen tussen 0 en 100) en klikt u op ‘Bewaar’ om
het cijfer op te slaan.
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Hoofdstuk 18. Begrippenlijst
Hieronder vindt u een alfabetische lijst van de belangrijkste begrippen en functies in Ellips.
Achterkant. Zie docentzijde.
Afbeeldingen. U kunt in paragrafen en in de verschillende onderdelen van oefeningen
afbeeldingen opnemen. Druk op de knop ‘Toevoegen’ om de afbeelding op te nemen. Let
op: alleen afbeeldingen van het type.GIF en .JPG/.JPEG worden ondersteund.
Afleider. Bij Pick&Click gatenteksten geeft u eerst in de tekst het correcte antwoord, en daarna
voert u in het antwoorddeel onder ‘Afleiders’ alle andere (foute) opties in. Mochten er
meerdere antwoorden goed gerekend moeten worden, dan is er een mogelijkheid om
een of meerdere afleiders, die standaard als fout gezien worden, toch als correct aan te
merken door het vakje ‘goed’ aan te kruisen.
Afmetingen (HxB). Twee invoervelden die gebruikt worden bij afbeeldingen en flash-nimaties
binnen het tabblad Media om de hoogte, respectievelijk de breedte aan te geven die de
afbeeldingen in de Ellips paragrafen en oefeningen moeten hebben.
Antwoorddeel. In het antwoorddeel van een oefening neemt u de antwoorden op. In het geval
van multiple-choice oefeningen (MC1, MC2) specificeert u elke antwoordoptie apart (en
of deze goed of fout is). In het geval van Pick&Click en Gatentekst specificeert u dit per
gat in de tekst. In transcriptie-oefeningen wordt het antwoorddeel vervangen door het
modelantwoord.
Asset, type (Intern, Extern). Een asset is een bestand, bijvoorbeeld een afbeelding of een
audio- of videofragment, binnen het tabblad Media. Een intern asset is een bestand
waar u direct toegang toe heeft. Een extern asset is een bestand op het internet waar u
naar kunt linken.
Audio U kunt in paragrafen en in de verschillende onderdelen van oefeningen audiofragmenten
opnemen. Ellips ondersteunt .WAV, .MP3 en .RM/.RA audiobestanden. Voor het
afspelen van .RM/.RA bestanden is RealPlayer nodig. .WAV en .MP3 kunnen ook door
Windows Media Player en QuickTime worden afgespeeld. Let op: als u streaming audio
wilt opnemen, dan is een hyperlink naar de website waar het streaming audiofragment
staat de enige mogelijkheid. Dit omdat streaming bestanden niet gedownload kunnen
worden op uw computer of op de Ellips mediatheek. Ze kunnen alleen aangeboden
worden via een speciale streaming server. Audiofragmenten die langer zijn dan 20
seconden zijn zo groot dat ze beter als streaming audiobestanden aangeboden worden.
Bestanden. U kunt in paragrafen en in de verschillende onderdelen van oefeningen bestanden
uit uw computer, uit de mediatheek van Ellips of uit een externe web server opnemen.
Denk bijvoorbeeld aan een audio-of videofragment, een PDF-bestand, of een Worddocument. Druk op de knop ‘Toevoegen’ om het bestand op te nemen. Het bestand
wordt daarop naar de Ellips-server gestuurd. Het is aan te raden niet al te grote
bestanden te gebruiken (max. 1 Mb), aangezien er dan een kortere wachttijd is voor dit
door de studenten bekeken kan worden.
Bestandsnaam. Naam van het op te nemen bestand zoals dit in Ellips opgeslagen moet
worden. De bestandsnamen worden getoond als u via ‘Browse’ een bestand zoekt dat
opgenomen moet worden in een paragraaf of in een oefening.
Bestandstype (Ongedefinieerd, Afbeelding, Zip-archief, Adobe Acrobat Document, Word
Document, Flash Animatie, Excel werkboek, Geluidsfragment, Videofragment,
Programmabestand). Dit is een omschrijving van het type bestand. Voldoet uw bestand
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aan geen van de genoemde opties, kies dan voor ‘Ongedefinieerd’. Dit veld dient ter
uitleg aan mensen die het bestand later willen gebruiken.
CEF. Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching. Op
basis hiervan is de taxonomieboom voor het invoeren van metadata opgesteld.
Cesuur: Dit is een percentage wat per reeks ingevuld wordt en aangeeft hoeveel vragen een
gebruiker goed moet hebben om te slagen voor deze reeks.
Content. Content is de inhoud. In dit tabblad worden de pagina’s en de daarin opgenomen
paragrafen beheerd. Voor degenen die bekend zijn met Hologram is dit te vergelijken
met de theoriemodule.
Cursus (tabblad). In dit tabblad worden de cursussen beheerd en de daarbij behorende
cursusgroepen en pagina’s. Ook beheert u hier de in een cursus opgenomen navigatieitems en de daarbij behorende pagina’s en reeksen.
Cursusgroep. Een cursusgroep is een selectie van een of meerdere gebruikers (of groepen) die
deelnemen aan een en dezelfde cursus. Dit is in de ogen van Ellips een aparte (nieuwe)
groep.
Custom (Taxonomie). Dit is de plaats waar de oude beschrijvingen van Hologram staan na het
importeren van alle data uit Hologram.
Dialoog(venster). Een dialoog, of dialoogvenster is een scherm in een computerprogramma
waarin de gebruiker interactiviteit heeft. Er wordt hem/haar een vraag gesteld, op basis
waarvan het programma iets doet.
Docentzijde. Ook bekend als achterkant of onderhoudsomgeving. Dit is het gedeelte van Ellips
waarin de docent cursussen aanmaakt en bewerkt. Pagina’s en oefeningen worden
bekeken via de preview-mode en kunnen worden gewijzigd. De docentzijde is
toegankelijk via https://ellips.service.rug.nl/admin.
Dossier. Het dossier is toegankelijk vanuit de studentzijde. In het dossier van een student staat
per student gespecificeerd wat zijn/haar resultaten in iedere reeks zijn.
Feedbackdeel. In het feedbackdeel van een oefening kunt u een tekst invoeren die als feedback
op de oefening als geheel wordt gegeven. In het geval van multiple-choice oefeningen
(MC1, MC2) kunt u ook per antwoord apart feedback opnemen. In het geval van
gatenteksten (Pick&Click, Gatentekst) kunt u ook per gat apart feedback opnemen, en
ook per afleider apart. Feedback is bij gatenteksten dus mogelijk op drie niveaus, en bij
multiple-choice oefeningen op twee niveaus. Alle niveaus mogen tegelijk gebruikt
worden.
Filter. Een filter is in Ellips een zoekterm. Er kan gezocht worden naar een object door zijn
naam in te voeren, of het begin daarvan (de resultaten zijn dan alle objecten die met die
letters beginnen). Spaties worden geïnterpreteerd als een willekeurig karakter op die
plaats.
Gatentekst. Oefentype waarbij de student een antwoord in het gat moet invoeren (in
Hologram ”Fill-in”). Kan ook gebruikt worden om clozes en reordenings-oefeningen te
maken.
Gebruiker. Onder een gebruiker wordt verstaan elke identiteit waaronder ingelogd kan
worden in Ellips. Een gebruiker kan de rol van beheerder, docent of student hebben.
Gebruikersgroep. Een gebruikersgroep wordt door een Ellips-beheerder samengesteld en is
een groep gebruikers die toegang tot dezelfde objecten moeten hebben. Bijvoorbeeld een
groep studenten die een cursus volgen, of een groep docenten die samen een cursus
beheren.

79 › 118

Begrippenlijst

Geldigheid. (Altijd, Vanaf, Tot en met). Bij pagina’s is het mogelijk om een geldigheidsduur in
te stellen. Dat wil zeggen dat pagina’s bijvoorbeeld enkel gedurende een bepaald
semester te zien zijn, of pas nadat de stof behandeld is. Gebruik de knop ‘Wijzigen’ om
een datum op een kalender te prikken.
Geluid. Zie ‘Audio’.
Groep. Een groep is een selectie van een of meerdere gebruikers die in Ellips toegang tot
hetzelfde object hebben.
Hologram. “Hoger Onderwijs Leeromgeving voor Grammatica”. Functionele voorloper van
Ellips, ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen.
Hyperlinks. U kunt in een oefening hyperlinks naar websites opnemen. Denk bijvoorbeeld aan
een website met extra uitleg, of met veel afbeeldingen. Druk op de knop ‘Toevoegen’ om
de hyperlink aan te maken.
Inloggen. Om Ellips te gebruiken moet u eerst inloggen. U heeft van uw lokale Ellipsbeheerder een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen voor Ellips. U dient naar
https://ellips.service.rug.nl te gaan om in te loggen in de studentzijde. De docentzijde is
toegankelijk via https://ellips.service.rug.nl/admin.
Instructiedeel. In het instructiedeel van een oefening kunt u een tekst invoeren die als
instructie of inleiding op de oefening wordt gegeven.
Item. Zie navigatie-item.
Koppelen/Ontkoppelen. In Ellips worden pagina’s en cursussen los van elkaar gemaakt. Zo
ook bijvoorbeeld oefeningen, sleutels en reeksen. Door nu een koppelmechanisme te
gebruiken worden elementen met elkaar verbonden. Zo kunnen er meerdere pagina’s
aan een cursus/navigatieitem worden toegevoegd, en meerdere oefeningen en sleutels
aan een reeks. Dezelfde pagina kan ook aan meerdere cursussen/navigatie-items kan
worden toegevoegd, dezelfde oefening of sleutel kan in meer reeksen worden
opgenomen.
MC1. Oefentype voor multiple-choice oefeningen met exact één goed antwoord.
MC2. Oefentype voor multiple-choice oefeningen met meerdere goede antwoorden.
Media. Het tabblad ‘Media’, afkorting van ‘Mediatheek’, valt het beste te vergelijken met de
‘Windows Explorer/Verkenner’ zoals sommigen die zullen kennen. Dit is de plaats waar
bestanden worden opgeslagen op de Ellips-server. Hier ook kunnen reeds op de Ellipsserver opgeslagen bestanden naar uw eigen computer worden binnengehaald en
bestanden van uw computer naar de Ellips-server worden verstuurd.
Metadata. Metadata zijn beschrijvingen van de data, eigenschappen die de data classificeren.
Onder deze knop kunnen dus dergelijke beschrijvingen worden vastgelegd voor een
pagina, oefening of sleutel. Zie ook CEF.
Modelantwoord. Bij transcriptie-oefeningen is het mogelijk om een modelantwoord in te
voeren dat door de student als voorbeeld kan worden gebruikt. Als de student dit
probeert te bekijken voordat hij/zij klaar is met de oefening, krijgt hij/zij een melding
dat dan geen punten meer kunnen worden behaald voor de oefening.
Naam. Alle objecten in Ellips hebben het veld naam , dat de tekst waaronder het object wordt
opgeslagen (met instellingscodering) bevat.
Naar HTML. Met deze knop in de paragraaf-editor springt u in een tekstveld van leesbare tekst
naar een HTML-overzicht hiervan. Wees voorzichtig met het opnemen van wijzigingen
hierin! Verkeerd geformatteerde HTML-code kan de pagina doen verminken. Met de
knop ‘Naar WYSIWYG’ gaat u weer terug.
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Naar WYSIWYG. “What You See Is What You Get”; de pagina zoals aan de studenten wordt
getoond. Zie ‘Naar HTML’.
Navigatie-item. Om een cursus overzichtelijk te houden en gestructureerd op te bouwen,
bestaat een cursus uit een serie navigatie-items. Deze navigatie-items bevatten pagina’s,
die op hun beurt weer uit paragrafen bestaan. Aan de navigatie-items kunt u ook eeksen
van oefeningen koppelen. Navigatie-items zijn dus te vergelijken met de hoofdstukken
in een lesboek, en zijn in Ellips geï mplementeerd als hyperlinks naar andere gedeeltes
van de hypertekst die een cursus eigenlijk is.
Object. Objecten in Ellips zijn: cursussen, navigatie-items, contentpag ina’s, paragrafen,
oefeningen, reeksen, sleutels, assets, gebruikersgroepen en cursusgroepen.
Oefening. Een oefening is het geheel van Instructiedeel, Vraagdeel, Antwoorddeel (evt.
Modelantwoord) en Feedbackdeel.
Oefentype (MC1, MC2, Pick&Click, Gatentekst, Transcriptie). In Ellips zijn vijf verschillende
soorten oefeningen beschikbaar. Elk type wordt apart beschreven in deze woordenlijst.
Onderhoudsomgeving. Zie ‘Docentgedeelte’.
Opmerkingen. Alle objecten behalve cursusgroep hebben een (niet verplicht) veld
opmerkingen, waarin notities of extra informatie kunnen worden toegevoegd.
Opslaan. Niet alles wordt automatisch opgeslagen in Ellips. Maak daarom gebruik van de knop
‘Opslaan’, als deze aanwezig is, om wijzigingen vast te leggen. U krijgt een melding
wanneer u op het punt staat een pagina te verlaten zonder uw wijzigingen op te slaan.
Pagina. Pagina’s in Ellips zijn in de vorm van hypertekst en zijn opgebouwd uit een
verzameling paragrafen. Ze worden gekoppeld aan navigatie-items en cursussen.
Paragraaf. Een paragraaf is de kleinste tekstuele eenheid van een pagina. Tekst kan alleen
worden ingevoerd in een paragraaf, niet in een pagina. Een verzameling paragrafen
vormt een pagina. Het invoeren van de tekst gebeurt met een eenvoudig tekstverwerker
(paragraaf-editor). Aan paragrafen kunnen hyperlinks en gekoppelde bestanden of
afbeel dingen worden toegevoegd. De titel van iedere paragraaf verschijnt op
de pagina.
Paragraaf-editor. Zie tekstverwerker.
Pick&Click. Oefentype voor gatenteksten waarbij de student kan kiezen uit verscheidene opties
die in het gat zouden kunnen passen. Dit oefentype is vergelijkbaar met wat in
Hologram ‘Drag&Drop’ wordt genoemd.
Reeks. Een reeks is een serie oefeningen. Deze kan worden samengesteld door ofwel een of
meerdere losse oefeningen te selecteren (de reeks bestaat dan uit door de docent
gekozen oefeningen die in een vaste volgorde worden aangeboden), ofwel door een of
meerdere sleutels te selecteren (de reeks bestaat dan uit door het programma gevonden
oefeningen met dezelfde metadata, die in een willekeurige volgorde worden
aangeboden).
Score. De puntentelling van een antwoord, van een oefening en van een reeks. De score op
oefeningen en reeksen wordt door Ellips volgens een wiskundige formule automatisch
berekend.
Server map. Binnen het tabblad Media is het mogelijk de bestanden in mappen op te delen om
zo een grotere overzichtelijkheid te verkrijgen.
Sleutel. Een sleutel is een selectie van oefeningen, die dezelfde metadata hebben. Dit is dus
eigenlijk een soort vaste zoekopdracht, die bij elke aanroep gelijksoortige oefeningen
zoekt. Denk bijvoorbeeld aan een sleutel ‘onregelmatige werkwoordsvormen’ om alle
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oefeningen over onregelmatige werkwoordsvormen snel te vinden en te groeperen. Deze
sleutels worden gebruikt om Ellips semi-adaptief te laten werken.
Status (In bewerking, Gereed, Goedgekeurd). Een status wordt aan een pagina toegekend om
aan andere gebruikers te melden dat de pagina al dan niet af is, en indien de pagina wel
gereed is maar op goedkeuring wacht (bijvoorbeeld overleg met collega’s voor
feedback). Een pagina wordt pas gepubliceerd als de status ‘Goedgekeurd’ is bereikt.
Studentzijde. Ook bekend als voorkant. Dit is het gedeelte van Ellips zoals de student het ziet.
Er is geen mogelijkheid om teksten te wijzigen of items toe te voegen. De studentzijde is
toegankelijk via https://ellips.service.rug.nl.
Tekstverwerker. In Ellips gebruikt u een simpele tekstverwerker om paragrafen en de
verschillende onderdelen van een oefening (instructiedeel, vraagdeel of feedbackdeel)
op te stellen.
Titel. Alle objecten in Ellips die aan studenten worden getoond hebben het veld titel. Hierin
wordt de tekst ingevoerd die de studenten zien. Sleutels, gebruikersgroepen en
cursusgroepen hebben geen titel.
Tooltip tekst. Gebruikt bij afbeeldingen en flash-animaties binnen het tabblad Media. Een
tooltip is een klein geel tekstvlakje dat verschijnt als de muis boven een genoemd object
zweeft (zonder te klikken).
Transcriptie. Oefentype voor het transcriberen van een audio- of videofragment. Let wel dat
een transcriptie geen feedbackdeel kent, aangezien het een open oefening is. Wel is het
mogelijk een modelantwoord aan te bieden.
Trefwoord. In het veld ’Trefwoord’ in de metadata-editor kan een extra beschrijving worden
opgegeven die niet in de taxonomie-boom van het CEF staat. Dit is de laatste stap bij het
toevoegen van metadata.
Unicode. Unicode is een nieuw systeem om karakters te representeren. Voorheen werden
zogeheten ASCII-codes gebruikt, maar daar zaten vele limieten aan. Unicode
daarentegen representeert alle mogelijke schrift soorten, en biedt de mogelijkheid elk
leesteken op elke letter te plaatsen. Ellips ondersteunt Unicode, en kan daardoor
eenvoudig omgaan met niet-westerse schriftsoorten, zoals Arabisch, en fonetische
tekens.
Upload (bestand). Uploaden is het versturen van een bestand naar de Ellips-server. Met de
knop ‘Browse’ achter ‘Upload bestand’ in het tabblad Media kunt u het te versturen
bestand lokaliseren.
Venster (Huidig, Pop-up, Nieuw Browser). Een hyperlink kan naar keuze worden weergegeven
(voor de student) in het huidige venster, of er kan een pop-up venster, danwel een nieuw
browservenster worden geopend. Het verschil tussen de laatste twee is dat het pop-up
venster een kalere versie is van het volledige browservenster.
Video U kunt in paragrafen en in de verschillende onderdelen van oefeningen videofragmenten
opnemen. Ellips ondersteunt AVI, .MPG/.MPEG, .MOV en .RM/.RV videobestanden.
Voor het afspelen van .RM/.RV files is RealPlayer nodig. .MOV kan alleen door
QuickTime worden afgespeeld/ AVI, .WAV en .MPG/.MPEG kunnen door alle players
worden afgespeeld. Let op: als u streaming video wilt opnemen, dan is een hyperlink
naar de website waar het streaming videofragment staat de enige mogelijkheid. Dit
omdat streaming bestanden niet gedownload kunnen worden op uw computer of op de
Ellips mediatheek. Ze kunnen alleen aangeboden worden via een speciale streaming
server. Videofragmenten zijn zo groot dat ze beter via streaming aangeboden kunnen
worden.
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Voorkant. Zie studentzijde.
Vraagdeel. In het vraagdeel van een multiple-choice- of een transcriptie-oefening voert u de
daadwerkelijke vraag in. Voor een gatentekst is het vraagdeel de gatentekst.
Wildcard . Tijdens het zoeken in Ellips kunt u gebruik maken van zogeheten ‘wildcards’.
Wildcards zijn generalisaties van letters. Dit betekent dat Ellips in haar zoekproces de
zoekterm generaliseert naar alle combinaties die mogelijk zijn door de gebruikte
wildcard. De twee wildcards in Ellips zijn ‘ ’ (spatie) en ‘*’. Een spatie staat voor één
(willekeurig) karakter op de plek van de spatie, een asterisk staat voor een
willekeurigaantal (willekeurige) karakters op de plek van de asterisk. Overigens wordt er
standaard een ‘*’ aan het eind van een zoekterm toegevoegd.
Stel bijvoorbeeld dat er
vier cursussen zijn: “UL TCIMO Taalvaardigheid 1a” (1), “UL TCIMO Taalvaardigheid
1b” (2), “UL TCIMO Taalvaardigheid 2a” (3) en “UL ITC Taalvaardigheid 1a” (4). De
zoekterm “UL TCIMO” vindt nu cursussen 1, 2 en 3 (omdat er standaard een ‘*’ wordt
toegevoegd). De zoekterm “UL TCIMO Taalvaardigheid a” (twee spaties) vindt
cursussen 1 en 3 (omdat de spatie als willekeurig karakter wordt gezien). De zoekterm
“*Taalvaardigheid” vindt alle vier de cursussen (omdat alles aan een asterisk voldoet).
Zoeken. Zie ‘filter’.
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Bijlage A Voorstel instellingscodering
S.M. van der Stel, Universiteit Leiden
Noot: een deel van de oorspronkelijk inhoud van de bijlage is verouderd. De suggestie voor
het uniformeren van de naamgeving is echter nog steeds relevant. Alleen dat deel is nu
opgenomen.

A.1

Waarom een instellingscodering?

Een van de afspraken die gemaakt zijn in het consortium is het delen van gemaakt materiaal
door alle deelnemende instellingen. Dit is ook het geval in Hologram. Hologrammodules
worden onderling uitgewisseld met behulp van CD’s. Hierdoor is het altijd zeer overzichtelijk
geweest: in een oogopslag kon worden bekeken waar welk materiaal vandaan kwam. Het nadeel
van deze opzet was dat het materiaal slechts éénmaal per jaar beschikbaar kwam; tussentijdse
uitwisselingen waren ingewikkeld. In Ellips zal dit anders worden. Alle materiaal komt bij wijze
van spreken in een grote vergaarbak terecht en alleen door filteren zal het na verloop van tijd
mogelijk zijn het gevraagde materiaal te kunnen vinden.
Zeer waarschijnlijk zullen per instelling één of twee mensen de rol van administrator hebben
en ze zullen docenten toegang verlenen naar bepaald materiaal, niet naar alles, zodat docenten
die oefeningen maken niet geconfronteerd zullen worden met alle bestaande oefeningen in
Ellips. Het zal in ieder geval makkelijker worden om toegang te krijgen tot materiaal van
docenten die aan andere instellingen les geven in hetzelfde vak.
Maar ook hier is een duidelijk van tevoren afgesproken codering welkom.

A.2

Voorstel tot instellingscodering

A.2.1

Huidige situatie

[Verwijderd.]
A.2.2

Gewenste toestand

[Verwijderd.]

A.3 Naamgeving 115
A.3.1

Instellingscodering

We hanteren in veld 1 de gebruikelijke afkortingen voor de universiteiten.
UL Universiteit Leiden
RUG Rijksuniversiteit Groningen
UU Universiteit Utrecht
UvT Universiteit van Tilburg
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UL Universiteit Leiden
UU Universiteit Utrecht
UvT Universiteit van Tilburg
RUG Rijksuniversiteit Groningen
Tabel A.1: Instellingscoderingen

A.3.2

Opleidingscodering

Een tweede onderdeel in veld 1 zijn de in de instelling gebruikte afkortingen voor de talen.
Het zou nuttig zijn wanneer elke deelnemende instelling een lijst krijgt met de per instelling
gebruikte opleidingsafkortingen/namen:
TCIMO Talen en Culturen van het Islamitisch Midden-Oosten
TCNMO Talen en Culturen van het Nabije en Midden-Oosten
De eerste afkorting is van Leiden, de tweede van Groningen
A.3.3

Taalcodering

Het derde onderdeel in veld 3: de taalafkorting.
AR Arabisch
EN Engels
DE Duits
Aangezien deze afkortingen algemeen worden gebruikt en bovendien ook gehanteerd
worden in de metadata-editor, lijkt me dat er hier geen problemen zullen ontstaan Tussen de
verschillende onderdelen in het veld mogen spaties staan. Dit zal voor het zoeken niet uitmaken.

A.4

Te gebruiken afkortingen

Ter verduidelijking en ter voorkoming van vergissingen staan hieronder drie
tabellen met daarin de te gebruiken afkortingen voor instellingen, opleidingen
en talen.
Afkorting
TCIMO
TCNMO

Etc…….

Tabel A.2: Opleidingscoderingen
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Opleidingsnaam
Talen en Culturen van het Islamitisch
Midden-Oosten
Talen en Culturen van het Nabije MiddenOosten
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Afk.
AR
CN
DE
EN
ES
FR
GR
IT
JP
KO
LA
NL
PT
RU
TU

Taal
Arabisch
Chinees
Duits
Engels
Spaans
Frans
Grieks
Italiaans
Japans
Koreaans
Latijn
Nederlands
Portugees
Russisch
Turks

Tabel A.3: Taalcoderingen
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Bijlage B PC Instellingen
Noot: een deel van de oorspronkelijke inhoud van de bijlage is verouderd. Volg
aanwijzingen alleen op wanneer u problemen met Ellips ondervndt.

B.1

Te gebruiken computer

Ellips is geoptimaliseerd om te werken op een computer2 met Microsoft3 Windows2 98, ME,
2000 en XP (of hoger) in combinatie met Microsoft Internet Explorer versie 6.0 (of hoger). Er
kunnen geen garanties worden gegeven aangaande de (correcte) werking van Ellips onder
Netscape Navigator of andere browsers.
Ook is het raadzaam de laatste Microsoft service packs te installeren. Op het moment van
schrijven zijn dat service pack 3 voor Windows 2000 en service pack 1a voor Windows XP. Ook
is er een service pack 1 voor Internet Explorer 6.0.
Een geluidskaart is aan te raden, evenals een redelijk snelle processor , in verband met het
sterk multimediale karakter van Ellips. Daarmee samenhangend dient vermeld te worden dat
Ellips nogal een belasting op de internetverbinding legt, vooral bij het gebruik van plaatjes en
multimediabestanden. Het is weliswaar mogelijk om met Ellips te werken via een 56k6 modem,
maar het verdient aanbeveling om van een vaste internetverbinding zoals ADSL gebruik te
maken .

B.2

Webrecorder

Voor de naspreekoefeningen in Ellips dient een webrecorder geïnstalleerd te zijn, zoals
Divace.

Figuur B.1: De optie ‘Internet Options’ onder ‘Tools’

Deze computer dient op een Intel of AMD processor gebaseerd te zijn. Apple MacIntosh computers worden in eerste instantie niet ondersteund.
2

2De namen ‘Microsoft’,
‘Windows’ en ‘Internet Explorer’ zijn geregistreerde handelsmerken ( r ) van Microsoft Corporation.
3
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B.3

Instellingen Internet Explorer

Om prettig met Ellips te kunnen werken dienen enkele instellingen van Internet Explorer
gewijzigd te worden wanneer deze anders ingesteld zijn. Indien u op een facultair netwerk
werkt, heeft u mogelijk niet de rechten deze instellingen te wijzigen. In dat geval dient uw lokale
systeembeheer deze te veranderen.
In technische termen zijn de vereisten het passeren van de browsercache, danwel het
uitgeschakelen van een proxy voor de ellips-site, het accepteren van cookies, en het weergeven
van multimedia-content. Waar dit in gewone taal op neerkomt is dat de pagina’s correct ververst
worden (denk aan het toevoegen van content) en dat alle plaatjes en video- of geluidsbestanden
worden weergegeven.
B.3.1

Browsercache passeren

Het niet bijhouden van een browsercache is noodzakelijk om pagina’s die vernieuwd zijn
correct weer te geven. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld een paragraaf is bewerkt de
nieuwste versie wordt weergegeven.
Open Internet Explorer, en kies in het menu ‘Tools’ de optie ‘Internet Options’ (getoond in
figuur B.1). Druk in de sectie ‘Temporary Internet Files’ op de knop ‘Settings’ (getoond in figuur
B.2), en zorg dat onder ‘Check for newer versions of stored pages’ de optie ‘Every visit to the
page’ geselecteerd is .Druk op ‘OK’.

Figuur B.2: De knop ‘Settings’ onder ‘General’

B.3.2

Accepteren van cookies

Het accepteren van cookies is noodzakelijk om Ellips bepaalde instellingen te laten
onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld de taal en het land in de metadata-editor.
Open Internet Explorer, en kies in het menu ‘Tools’ de optie ‘Internet Options’ (getoond in
figuur B.1). Klik nu op het tabblad ‘Privacy’, en zorg dat de schuifbalk bij ‘Settings’ op ‘Low’ staat
(getoond in figuur B.3). Druk op ‘OK’.
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Figuur B.3: Privacy setting instellen.

B.3.3

Weergeven multimedia

Het weergeven van multimedia is noodzakelijk om alle afbeeldingen en audio en
videofragmenten te tonen.
Open Internet Explorer, en kies in het menu ‘Tools’ de optie ‘Internet Options’ (zie figuur
B.1). Klik nu op het tabblad ‘Advanced’, en ga in de lijst die nu is verschenen naar beneden tot de
sectie ‘Multimedia’ (getoond in figuur B.4). Zorg dat in ieder geval de opties ‘Play animations’,
‘Play sounds’, ‘Play videos’ en ‘Show pictures’ aangevinkt staan. Staan deze niet aangevinkt dan
zullen animaties, geluiden, videofragmenten en afbeeldingen niet beschikbaar zijn.
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Figuur B.4: Multimedia setting instellen.

B.4

Interfererende programma’s

Bepaalde programma’s kunnen een negatief effect hebben op de werking van Ellips. Dit zijn
met name de zogenaamde ‘pop-up blockers’ en de zogenaamde ‘privacy guards’. Voorbeelden
zijn onder andere ‘Pop-Up Stopper’, ‘GuardIE Pop-Up Killer’ en ‘Zero Ads Ad Blocker’. Dit is
overigens ook een functie die door ‘software firewalls’ vaak wordt ingesteld. Voorbeelden
hiervan zijn onder andere ‘Norton/Symantec Personal Firewall’ en ‘ZoneAlarm’.
Indien u een dergelijk programma op uw computer heeft draaien, dient u deze uit te zetten.
Raadpleeg eventueel de bijbehorende documentatie voor meer informatie.
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Bijlage C Ellips Snelwijzer (Engelstalig)
Sentence Constructions (LET008P05.2014-2015.1B)
Quickstart Guide Ellips
November 2014

Important: Ellips only works in Internet Explorer (versions 7 to 11) in Windows. If
you experience any problems with Internet Explorer, see the manuals on Nes to run the website
in compatibility mode.
Logging on to Ellips (for the first time)
1. Start Internet Explorer under Windows (Ellips does not work with other browsers and
other operating systems).
2. Go to the Ellips homepage: https://ellips.service.rug.nl.
3. Select Rijksuniversiteit Groningen from the pull-down menu after “Instelling” (=
Institute).
4. Type your RuG username after “Inlognaam” (= username; This is the same as the
account you use for Nestor, your s-number) and click OK. For “Wachtwoord”
(password) enter your default password: “import” (without quotation marks).
5. If you cannot login, ask your teacher whether you have been registered or send an email
to the technical coordinator: t.v.kassenberg@rug.nl
6. If you are logging in for the first time, you have to change your password.
Changing your password
1. Click the head icon in the at the top of the screen

2. You will see the following screen:
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3. The first three fields (“Persoonlijke informatie" – personal information) should already
contain your first and last names, and your student email account. DO NOT CHANGE
THIS INFORMATION.
4. Under Huidig wachtwoord” (current password), fill in “import”. (Without quotation
marks)
5. Under “Nieuw wachtwoord” (new password), fill in your preferred password and fill it in
again under “Bevestig wachtwoord” (confirm password).
Note: You can use the password you use for your university account if you want to,
but this is not necessary. Your Ellips account is not directly connected to your student
account at the university.
6. Click ‘Wijzigen’ (change) to update your password. Your password should now be
updated.
Tests
After selecting a course, a menu with ‘units’ and study materials will appear on the left side
of the screen. Each unit contains a “reeks” (series) of questions for each chapter in the book.
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If you wish to start a test, click on the link in the menu. A new link appears on the right side
of the screen. Click on the link and a new window with the test will appear.

In the top right corner is a pull-down menu that shows the number of the question you are
presently answering and the total number of questions of the test. Through this menu or by
using the arrows on each side you can browse through all questions. You have to do all exercises
in the test.
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Question types
Ellips has four different types of questions: Gap texts, pick & click, and two multiple choice
options.
Multiple choice
A standard multiple choice question has only one correct answer.
1. Click the right answer
2. Click on the “Check” (“Kijk na”) button
Multiple answer
A multiple answer question has multiple correct answers.
1. Tick off the correct answer(s) (check boxes).
2. Click on the “Check” button
Pick & Click
A question of type pick & click has a number of possible answers given, out of which you
need to pick the right ones for the right places.
1. Click the correct answer and afterwards click the correct location in the question
2. Click on the “Check” button
Gap texts
This is a question type, where you need to enter the right answer in the gap.
1. Click on the gap in the question
2. Type the answers in the input field
3. Click the “Check” (Fill-in) button.
4. The answer will now be shown in the gap.
5. Click on the “Verify” button
Important: After answering a question, always click the check button, otherwise your
answers will not be stored!

Feedback
In some cases the creator of the test has added feedback to the questions to explain the
correct answer or to give advice. The feedback button will appear in a pop-up window, after you
have clicked on the “Check“ button and have clicked on your answer (e.g. ‘SA’ in the example).
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Scores, multiple attempts, and model answer
After verifying your answer, a green check marker (‘OK’)
or red cross
(‘wrong’)
will appear in front of the answer. Further, at the bottom of the page your score will be displayed
as a percentage and the number of attempts you used (“poging”). When you decide to do a
second attempt, you can only gain 40% of the total score of the question.
After the second attempt you cannot earn any points anymore. To the left to the check
button is the model answer button.
It shows a model answer, if available. When clicked,
you cannot earn any points anymore. The upper score bar displays the score for the current
exercise, while the lower score bar shows the score for the whole set.

Ending or suspending a test
When you have finished a test or if you wish to stop during a test you can do this by clicking
on the red-hand button.

Results: the dossier
After completing a test, you can review results by clicking on the File (“dossier”) button at
the bottom of the screen:
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You can also check your progress and results while you are in the middle of doing a test by
clicking on the folder icon next to the “Check” button.

The dossier is continuously updated while doing the test. Its status is reflected in the lower
score bar in the right corner of the screen while doing the test. When you do not meet the
requirements for passing (see above), this bar turns orange. Otherwise, it is green.
Scores below the cutting score (see below) are displayed in red, while green scores are higher
or equal to the cutting score. When you tried different attempts, only the highest score will be
displayed under “reeksen” (series).

By clicking on the “details” button on the right hand side of the screen, you can see more
detailed information about this series of questions. In the table you can see the your score for
each cycle for each “Deelonderwerp” (subject) covered by the test. For example, in the case of
the chapter above, the student answered 85% of the questions on the subject of the
identification of word classes correctly (which is above the cutting score (see below) and
therefore coloured green). For each subject in a chapter (most chapters cover several subjects),
there is a row in the table. For each new attempt (“poging”; see below) there is a separate table.
Practicing
A test consists of a series (“reeks”) of questions drawn from a database. There is a series of
questions for each chapter in the book (and two series for the final chapter). When compiling a
test, Ellips randomly draws questions about different subjects covered in the week’s chapter
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from the database. This is possible, because the database contains a number of questions for all
subjects.
Passing
The cutting score (“cesuur”) is the minimally needed percentage of correct answers to pass a
test. It can differ for each test. Instructors may demand 80% correct, or higher. During the test
and after the last question, your score, a percentage, will be displayed. You can also see it in the
lower right corner of your screen. You only pass a test when your score on all subjects is equal to
or higher than the cutting score.
Redoing
When your score on the test is below the cutting score, Ellips will offer you the opportunity
to redo the test. This is called another cycle (“cyclus”). When you redo a test set for the second
time (your second cycle), it will only contain questions on subjects for which your score was
below the cutting score. In this way you learn from your mistakes in an earlier cycle. Ellips
remembers answers given earlier. You may want to redo the test for a third etc. time (entering
another cycle) until you pass the test.
Improving
Although you may have passed the test, you may want to improve yourself by redoing the
whole test again. You are doing another attempt (“poging”) with possibly fresh exercises,
depending on how many exercises on the appropriate subjects are available in the database.
Help
If you have any questions or experience technical difficulties, contact the technical
coordinator for the course: Tim Kassenberg (t.v.kassenberg@rug.nl) before Monday noon (see
course outline).
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Bijlage D Metadata-tabellen
Met dank aan Talencentrum Universiteit Gent

D.1

Algemeen overzicht metadata

1

Activity

2

Competences*

3

Topics

1.1

Production

2.2

3.1

Arts

1.1.1

Speaking

2.2.1

Communicative
competences
Linguistic competence

3.2

1.1.1.1

Spoken Production

2.2.1.1

Vocabulary

3.3

1.1.1.2
1.1.2

Spoken Interaction
Writing

2.2.1.2
2.2.1.3

Grammar
Semantics

3.4
3.5

1.2
1.2.1
1.2.2

Reception
Listening
Reading

2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2

3.6
3.7
3.8

1.2.3

2.2.2.1

1.3

Audio-Visual
Reception
Mediation

Phonology
Spelling
Sociolinguistic
competence
Register

Business and
Economy
Computers and
Internet
Education
Politics and
Government
Health
Law and Justice
News and Media

3.10

1.3.1

Oral Mediation

2.2.2.3

3.11

Sciences

1.3.2

Written Mediation

2.2.3

3.12

Society

2.2.3.1

Variants of the
standard lang
Politeness
conventions
Pragmatic
competence
Discourse competence

Recreation and
Sports
Regional

3.13

Nature and
Environment

2.2.3.2
2.2.3.3

Micro Functions
Macro Functions

2.2.2.2

3.9

Tabel D.1: CEF Algemeen

* In het CEF worden Competences onderverdeeld in General Competences (2.1) en
Communicative Competences (2.2). In Ellips is het onderdeel General Competences niet
overgenomen; daaronder vallen algemene vaardigheden zoals het schrijven van essays of het
leren van bepaalde strategieën, die buiten het doel van de Ellips-oefeningen vallen.
In deze bijlage vindt u een gedetailleerde beschrijving van de onderdelen van Activities,
Competences en Topics. De beschrijving is ontwikkeld door het Talencentrum van de
Rijksuniversiteit Gent, die toestemming heeft gegeven voor het gebruik daarvan in Ellips.
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D.2

Activities

By activity is meant: a language activity + a text
‘To carry out communicative tasks, users have to engage in communicative language
activities.’ ‘There can be no act of communication through language without a text’ (Framework)
The activities are based on the distinctions made in the Framework and the Portfolio.
Speaking is divided into Spoken production en Spoken interaction, Writing, Listening and
Reading are not subdivided. Speaking and Writing are seen as productive activities, Listening
and Reading as Receptive activities. Audio-visual Reception is a subcategory of Reception.
Interaction will later be taken up as a category, there will be a link to Spoken Production and to
Writing. Mediation is a separate category, divided into oral and written mediation.
By Spoken production is meant that no interaction takes place, there is no immediate reply.
By Spoken Interaction is meant that listening and speaking follow each other quickly.
‘If producers are separated from receivers the communicative event can be regarded as the
speaking, writing, listening or reading of a text. Interaction involves the participants, often with
several turns.’ (Framework)
‘There is mediation if a person acts as a channel of communication between two or more
persons who for one reason or another cannot communicate directly.’ (Framework)
‘Texts cover any piece of language, whether a spoken utterance or a piece of writing, which
users/learners receive, produce or exchange.’ (Framework)
‘Texts have many different functions in social life and result in corresponding differences in
form and substance. Different media are used for different purposes. Differences of medium and
purpose and function lead to corresponding differences not only in the context of messages, but
also in their organization and presentation.’ (Framework)
We organized them into texts that fit the language activity.
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Tabel D.2 CEF Activities
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Tabel D.2 CEF Activities (vervolg)
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Tabel D.2 CEF Activities (vervolg)
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Tabel D.2 CEF Activities (vervolg)
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Tabel D.2 CEF Activities (vervolg)
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D3. Competences

Tabel D.3 CEF Competences

105 › 118

Bijlage D Metadata-tabellen

Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)

108 › 118

Bijlage D Metadata-tabellen

Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)
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Tabel D.3 CEF Competences (vervolg)

D.4

Topics

Within the various domains we may distinguish themes, the topics which are the subjects of
discourse, conversation, reflection or composition, as the focus of attention in particular
communicative acts. (Framework)
Based on Yahoo, topics used in newspapers and magazines, the different subjects at the
university, the codes used in libraries and in Sosig (social science information gateway).
Topics : subjects/themes of the texts used in exercises and tasks.
Topics under vocabulary is about semantic fields of situations, contexts in which
communication takes place. Words to be presented and memorized.
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Tabel D.4 CEF Topics
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Tabel D.4 CEF Topics (vervolg)
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