Blackboard Collaborate
Meeting plannen en starten
Wachtkamer

Uitnodigen via link
vooraf gestuurd

Uitnodigen op het
moment
Namen wijzigen van
deelnemers
Deelnemers laten zien
in het scherm

Nee
Je kunt wel instellen vanaf hoeveel minuten de deelnemers toegang hebben,
maar dan kun je er zelf ook niet eerder in
Ja
Inloggen in blackboard, daar kun je een nieuwe sessie aanmaken binnen een
course
Je kunt daar via gastkoppeling een link krijgen die je in de mail kunt zetten
Nee
Nee
Nee
4 mensen zijn in beeld, de andere als naam aan de zijkant als je aanwezigen
aanklikt
Niet als ‘grid-view’ Je kunt nog wel instellen dat de spreker groot in beeld komt
Via knop aanwezigen kun je bovenin via de puntjes aanwezige zoeken
aanklikken en een deelnemer zoeken Dit is misschien handig voor grote
groepen, als je een deelnemer een privébericht wilt sturen
Functionaliteiten

Beeld aan/uitzetten

Geluid aan/uitzetten

Geluid van je computer
delen bij muziek en film
Ondertiteling
Whiteboard functie

Sessie opnemen

Achtergrond instellen

Ja
Knop midden onder video delen
Je kunt dit ook automatisch instellen bij uitnodiging
Evt. wisselen van instelling tijdens de sessie via het wieltje en dan sessieinstellingen
Ja
Knop audio dempen zit standaard midden onder
Je kunt kiezen voor allen dempen via de puntjes, rechtsboven bij aanwezigen
Ja
Standaard via content delen, dan scherm delen. Wel vinkje aanzetten bij audio
delen
Ondertiteling kan, maar moet je wel zelf intypen. Lukt niet samen met
presenteren
Ja
Via content delen kun je een leeg whiteboard delen
Vooraf instellen of alleen de moderator die mag gebruiken of iedereen. Evt.
wisselen na een opdracht
Je kunt tekenen en teksten intypen op het whiteboard
Stoppen met delen via het vierkantje rechts bovenin
Ja
via hamburgermenu links bovenin
Daarna klikken op opname stoppen. Opname wordt automatisch bewaard.
Bij aanmaken sessie kun je kiezen of de studenten het bestand kunnen
downloaden
Nee
Interactie

Non verbale feedback
geven

Ja
Via de vergaderchat kun je met emoji aangeven hoe je iets ervaart (bijv. voor
evaluatie)
Je kunt ook jouw feedback geven door te klikken op jouw status. Blij, verrast,
verdrietig, verward, sneller en langzamer

Vraag stellen via
handopsteken
Vraag stellen via chat

Stemmen (vote)

Samenwerken in
groepen

Scherm delen

Bestanden delen

Scherm bewerken

Gekoppelde tools
Afsluiten

Ja
Dit is een van de drie knoppen die altijd in beeld staan
Komt als paars icoontje bij de naam van de student te staan
Ja
Klik onderaan op chat, berichtenscherm komt aan de rechter zijkant te staan
Vooraf instellen wie er mogen chatten en met wie (met elkaar of alleen met
moderator)
Alleen met de moderator kan handig zijn bijv. bij een online toets
Ja
Poll uitvoeren staat onder content delen. Je kunt deze vooraf aanmaken als je
de sessie met direct aanmaakt bij de voorbereiding en dan later het goede
tijdstip erin zet
Je kunt ook stemmen met eens/oneens door te klikken op jouw status
Ja
Via content delen, kiezen voor parallelgroepen
Aantal groepen aanmaken en dan een keuze maken hoe de groepen worden
aangemaakt
Handmatig door deelnemers naar een groep te slepen of automatisch
Je kunt als moderator jezelf naar een groep slepen en dan luisteren naar de
discussie
Ja
Standaard via content delen, dan scherm delen. Als presentator blijf je klein in
beeld
Je kunt dan kiezen uit volledig scherm, app-venster of chrome tabblad
Deelnemers kunnen alleen delen als zij worden aangemerkt als presentator
Via content delen, kun je bestanden delen (alleen ppt of pdf, geen Word).
De ppt verlies dan wel alle animaties, wordt een soort pdf
Deze mogelijkheid verschijnt automatisch als je bij de sessie instelling hebt
aangeklikt tekenen op whiteboard en bestanden
Dan kan iedereen ook bestanden of het whiteboard aanvullen
Geen
Via hamburgermenu links boven – sessie verlaten

Help: https://help.blackboard.com/nlnl/Collaborate/Ultra/Moderator?utm_source=Ultra&utm_medium=Collaborate&utm_campaign=Product_link&utm_conte
nt=Moderator

Knoppenbalk configuratiescherm Collaborate voor deelnemers

Scherm wat zichtbaar wordt door te klikken op status (foto of letters)

Knoppenbalk Collaboratevenster aan rechter zijkant

Knoppenbalk bij de puntjes van aanwezigen in Collaborate

Knoppenbalk bij het hamburgermenu rechts boven (sessiemenu)

Knoppenbalk bij content delen in Collaborate

Knoppenbalk bij instellingen in Collaborate

