Overzetten Portfolio
Je hebt een portfolio in Blackboard gemaakt dat je wilt bewaren of waarmee je in de nieuwe omgeving
van Blackboard verder wilt werken.
Hieronder wordt beschreven hoe een portfolio uit de oude Blackboardomgeving kan worden overgezet
naar de nieuwe omgeving. Voor de afbeeldingen zijn de schermen van Firefox gebruikt. Als je een
andere browser gebruikt, kunnen de schermen afwijken van wat je in deze aanwijzingen ziet.
De stappen moeten nauwgezet worden opgevolgd.

Deel 1: de oude omgeving
1. Log in op de oude Blackboard omgeving (bbold.avans.nl) en klik op de uitschuiflijst van het
Global Navigation Menu. Onder de optie Tools vind je de link naar Portfolios.

2. Klik op de link Portfolios.
Je komt nu in het overzicht van jouw Portfolio’s
Er zijn twee verschillende weergaven; de kaartweergave en de tabelweergave. Om te kiezen
voor een van de weergaven gebruik je de knoppen rechts boven in het scherm.

Tabelweergave:

Kaartweergave:

Bij deze instructie gaan we uit van de kaartweergave. Als je toch wilt werken met de
tabelweergave kun je gebruik maken van de aanwijzingen die bij de tabelweergave horen.
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Het spreekt voor zich dat alle opties hetzelfde zijn.
3. Klik op de knop More en kies Download.

4. Jouw portfolio wordt verpakt tot een Zip bestand. Afhankelijk van de grootte van het portfolio
kan dit even duren.
Vervolgens zie je onderstaand scherm:

5. Klik op Click to download Portfolio.
Het bestand wordt opgeslagen. Let goed op waar je het bestand bewaard. Je kunt het een
zelfgekozen naam geven.

In dit voorbeeld wordt het bestand opgeslagen in de map Downloads met de naam Inspiratie
portfolio.

Sluit het scherm door op

rechtsboven in de hoek te klikken.
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1.

Deel 2: de nieuwe omgeving

1. Log in op de nieuwe Blackboard omgeving (bb.avans.nl) en klik op de uitschuiflijst van het
Global Navigation Menu. Onder de optie Tools vind je de link naar Portfolios.

2. Maak een nieuw portfolio door op Create Portfolio te klikken.
Als je van jouw opleiding specifieke aanwijzingen hebt gekregen over bijvoorbeeld de
naamgeving gebruik je deze.

3. Geef het portfolio de gewenste naam en kies eventueel een bijbehorend sjabloon van jouw
opleiding.

4. Maak nu bijvoorbeeld op Page 1 (maar volg als het nodig is de academie specifieke
aanwijzingen) een nieuwe section. Klik hiervoor op de Edit

knop.

5. Geef de section een toepasselijke naam. In het voorbeeld is gekozen voor Bewaard portfolio.
Schrijf een toelichtende tekst.
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6. Voeg d.m.v. de Insert file knop het zip bestand toe.

7. Bevestig met Submit.
8. Kies Save.

en vervolgens Done Editing.
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9. Het portfolio is nu overgezet en zal zich laten bekijken als een website. In het voorbeeld ziet het
er nu zo uit:

10. Om het bewaarde portfolio te bekijken klik je op de link.
Hierdoor zal het zipbestand gedownload worden. Om het te bekijken lees je de aanwijzingen bij
deel 3.

Deel 3: het portfolio bekijken als webpagina
1. Navigeer in de verkenner naar de map waar het zip bestand is opgeslagen. Om het portfolio te
bekijken moet je het zip bestand uitpakken.

2. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het zip bestand en kies extract all.

3. Bepaal waar de bestanden uit het zip bestand worden bewaard. Als je zelf niet een specifieke
locatie kiest, worden de bestanden in dezelfde map uitgepakt. Bevestig jouw keuze met Extract.
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4. Je ziet nu een zip bestand en een uitgepakt zip bestand met dezelfde naam:

5. Dubbelklik met de linkermuisknop op de map met de uitgepakte bestanden en je zult het
volgende zien:

11. Als je het bestand Index opent, start je de weergave van het portfolio alsof het een website is.
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