RELEASE NOTES
Wat is er nieuw in ILIAS 5.2?

WELKOM
RELEASE NOTES VOOR ILIAS 5.2
De redactie van ILIAS Online Help en de ILIAS open source e-Learning
Community biedt u als ILIAS-gebruiker, dit document aan met de volgende
inhoud:
▪ Wat zijn de belangrijkste nieuwe features van ILIAS 5.2?
▪ Wat zijn de meest interessante toepassingsvoorbeelden?

Veel plezier met het lezen – en met ILIAS 5.2!
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OPDRACHTEN

OVERZICHTELIJKER: INLEVEREN EN CIJFERS
In ILIAS 5.2 is het veel gemakkelijker geworden om de ingeleverde
opdrachten van cursusdeelnemers te beoordelen en feedback te geven over
de resultaten. De tabel ‘Inleveren en cijfers’ is veel overzichtelijker en

VOORBEELD

functioneler vormgegeven.

De deelnemers van uw cursus hebben allemaal een opdracht ingeleverd en u
heeft al een aantal opdrachten beoordeeld. In ILIAS 5.2 kunt u nu een filter
gebruiken om alleen die deelnemers te tonen die nog geen cijfer hebben
gekregen. Dit geeft u een goed overzicht van welk werk u nog moet
beoordelen en wat u al heeft afgerond.

MAKKELIJKER: FEEDBACK UITKIEZEN
De opdracht biedt veel mogelijkheden om feedback te geven aan deelnemers
over hun prestaties. Docenten hebben vaak een voorkeursmanier om
feedback te geven: via e-mail, met een bestand of met online tekstuele
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feedback. In ILIAS 5.2 kunt u de niet-benodigde opties uitschakelen.

U weet dat u alleen maar tekstuele feedback geeft in bij voorkeur twee korte
zinnen. De andere feedbackmanieren gebruikt u niet. Bij de instellingen van de
opdracht kunt u nu de tutor ‘Feedback’ op ‘tekstueel’ zetten.
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CURSUS EN GROEP

INTERACTIE ZICHTBAAR MAKEN: TIJDLIJN BINNEN EEN
CURSUS
Nieuwe gebeurtenissen, inhouden en nieuws over een cursus wordt
verzameld weergegeven op een tijdlijn. Hierdoor ziet de gebruiker een
aantrekkelijk en levendig beeld van de verschillende stappen, vragen en
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interacties van de cursusdeelnemers.

Zet de interactie van de deelnemers in het middelpunt, activeer in de cursus
‘Nieuws’ en activeer vervolgens binnen de instellingen dat het tabblad ‘Tijdlijn’
nog voor het tabblad ‘Cursusinhoud’ verschijnt. Het werken met leermaterialen
verloopt normaal, alleen de samenwerking tussen de verschillende
deelnemers wordt nu automatisch gedocumenteerd op de tijdlijn van de
cursus.

EEN NIEUW LEEROBJECT: INDIVIDUELE BEOORDELING
Met dit nieuwe object kunt u bijvoorbeeld een mondeling examen of een
alternatieve examinering in ILIAS opnemen. De examinering en de resultaten
worden adequaat gedocumenteerd en alsnog binnen de leervoortgang
opgeslagen.
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CURSUS EN GROEP
Een kandidaat heeft een belangrijke test gemist. De cursus is al afgelopen en
de toetsresultaten zijn al openbaar gemaakt. Als u de kandidaat de belangrijke
test alsnog wilt laten doen, bijvoorbeeld via een mondeling examen, en de
kandidaat slaagt daarvoor en daarmee voor de gehele cursus, dan kunt u deze
beoordeling met weinig moeite alsnog in ILIAS invoeren. En natuurlijk de
kandidaat als ‘geslaagd’ markeren.
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CHAT & BADGES

ON SCREEN CHAT
ILIAS 5.2 biedt een nieuwe On Screen Chat: deze kan de gebruiker openen
via de ‘Who is Online’-knop in het hoofdmenu rechtsboven in het scherm. De
chat heeft een eigen schermpje dat voor een deel over de andere ILIAS-
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inhoud heenvalt. Het blijft staan als de andere pagina’s wisselen.

Een docent heeft een bedieningsvraag over ILIAS. De docent opent ‘Who is
online?’ en krijgt een lijst te zien met de personen die technische
ondersteuning bieden. De docent klikt op een conversatie en ILIAS opent de
chat met supportmedewerkers. De docent beschrijft zijn probleem en vindt
snel hulp.

BADGES
De docent kan resultaten automatisch via badges laten belonen, bijvoorbeeld
bij het invullen van het profiel of als een cursist een cursus succesvol voltooit.
De docent kan badges ook handmatig verlenen, bijvoorbeeld voor bijzondere
prestaties in een college. De leervoortgang hoeft hiervoor niet te worden
geactiveerd.
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CHAT & BADGES
Docenten activeren binnen hun cursus ‘Badges’. Ze maken een badge aan die
ILIAS automatisch moet uitdelen als een opdracht is uitgevoerd.
Alle cursusdeelnemers die hun opdracht in de cursus succesvol hebben
uitgevoerd, krijgen automatische deze badge. Ze zien de badge op hun
personal desktop en ze krijgen een bevestiging via e-mail.
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TOETS

VERBETERDE NAVIGATIE
Toetsdeelnemers krijgen bij elke vraag een duidelijke status van het
antwoord te zien. Zij kunnen binnen de toets vrij navigeren, vragen in
willekeurige volgorde bekijken en beantwoorden. ILIAS houdt op de
achtergrond correcte statistieken bij van welke vragen daadwerkelijk
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beantwoord zijn en welke alleen zijn bekeken.

Als deelnemers van een toets voor de eerste keer een vraag te zien krijgen,
moeten ze een antwoord opslaan of annuleren. Daaraan worden ze in een
klein informatieschermpje herinnerd. Om de navigatie te versnellen kunnen ze
dit voor alle volgende vragen automatisch laten doen. Van nu af kunnen ze
eenvoudig doorgaan door steeds op ‘verder’ te klikken terwijl ILIAS de
antwoorden automatisch opslaat. In ILIAS 5.1 moesten de deelnemers bij
ieder antwoord kiezen voor ‘opslaan’ of ‘annuleren’.

TEST
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