Beoordelen van SLO-portfolio
Introductie

SLO-portfolios worden door de student ingeleverd in een BB-community. Er is een BB-community
per ‘startjaar’, het jaar waarin de student met zijn opleiding start. In een community zit dus een
bepaald cohort studenten, met een koppeling aan hun SLB-docent. Voor elke SLB-docent is er een
groep studenten in de community aangemaakt. Je studenten staan dus in meerdere communities.
Alle hebben als naam “AFM SLB start [jaar]”
Een student maakt eerst een portfolio aan in BB. Wanneer hij daar mee klaar is, levert hij zijn
portfolio in de SLB-community in. Het inleveren verloopt voor de student vergelijkbaar met het
inleveren van een praktijkopdracht. Technisch maakt BB een kopie van het portfolio op het
inlevermoment en plaatst het in het Grade Center. Wijzigingen die een student in zijn portfolio
doorvoert ná het inlevermoment zijn voor de SLB-docent niet zichtbaar. Uiteraard kan de student
wel opnieuw zijn portfolio inleveren, er staan dan twee versies in het Grade Center. Het aantal
inleverpogingen per studiefase is per student niet gemaximeerd.
Het beoordelen van een portfolio verloopt niet in alle browsers (Internet Explorer, Google Chrome,
Firefox) op exact dezelfde manier. Dat heeft op zich niets met BB te maken, maar is het gedrag
van de betreffende browser. Daarom kan onderstaande instructie op details afwijken.

Werkwijze beoordelen
1. Ga naar de betreffende community en kies in het Control Panel voor Grade Center > [je
eigen naam]. Je ziet nu jouw studenten in een lijstje staan. Er zijn kolommen voor elke
studiefase beschikbaar. Bij een groen rondje is er een niet-beoordeelde portfolio
beschikbaar.
2. Zoek een student van wie je het portfolio wilt beoordelen en kies de juiste studiefasekolom.
In de betreffende cel komt er een rondje met een driehoekje als je er met de muis over
beweegt. Klik op het rondje en kies de onderste optie (Attempt met datum).
3. Nu opent zich het beoordelingsscherm met linksboven de naam en studentnummer. Daar
meteen onder staat een regeltje met linkjes naar de studiefasen. De door de student in zijn
portfolio opgenomen documenten (die heten in BB “Artifacts”) zijn met knoppen
weergegeven. Je kunt deze documenten inzien en/of opslaan.
4. Aan de rechterzijde is een vakje ATTEMPT met een volgnummer. Hier kun je het cijfer
vermelden. In dat vakje attempt is een klein pijltje naar beneden, dat een vak zichtbaar
maakt om commentaar in het vak FEEDBACK TO LEARNER te vermelden. Met het knopje
van de paperclip kun je desgewenst een bijlage (worddocument of zo) uploaden, die
daarmee voor de student zichtbaar wordt.
5. Gebruik de knop Submit (en niet de knop Save Draft) om je beoordeling op te slaan en
meteen zichtbaar te maken voor de student.

Bijzonderheden

Wanneer de student een tweede poging heeft ingeleverd, is dit meteen zichtbaar als attempt, er
staat ook weer een groen uitroepteken in het Grade Center bij zijn naam. De werkwijze is hetzelfde
als boven.
Bij een volgende studiefase, werkt de student verder aan zijn portfolio en herhaalt het
bovenstaande zich. Er breekt dan uiteraard weer een nieuw inlevermoment aan, waarop weer een
bevroren versie van het portfolio voor de SLB-docent zichtbaar wordt.
Het is mogelijk om de SLO-cijfers vanuit deze community te uploaden naar Osiris. Hiervoor is een
afzonderlijke instructie beschikbaar. Procedureel moet nog geregeld wordt of, hoe, wanneer en
door wie deze upload naar Osiris eventueel wordt uitgevoerd.
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