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Programma

• Releases deze zomer

• Releases winter en voorjaar 2022

• Roadmap

• Afsluiting

PowerPoint wordt toegestuurd.



“Nieuwe” Planner

De nieuwe planner is nu de standaard planner in itslearning. Bij
het maken van een nieuw vak staat de nieuwe planner aan.

We veranderen niets in de bestaande vakken. Docenten kunnen
nog steeds het schuifje gebruiken om te switchen tussen de oude
en nieuwe planner.

We blijven onze oude planner nog aanbieden tot eind van dit
schooljaar.



Release zomer 2022 
(R133, vanaf 3 september)

Welke nieuwe functionaliteiten zijn er deze zomer bijgekomen?



Verbeteringen

• In de plannen ziet de docent de voortgang van de studenten
zonder naar de 360 graden rapportages te gaan.

• Docenten kunnen één of meerdere plannen printen. Deze
optie is beschikbaar in het actiemenu in de tabs “Huidig", 
“Verleden" en “Zonder datum". Docenten kunnen ook plannen
printen binnen een bepaald onderwerp.

• Het is mogelijk om de planner te delen buiten itslearning, 
bijvoorbeeld op de website van de school. Wanneer mensen
op deze link klikken komen ze terecht op de onderwerp tap.

• Om efficienter te kunnen werken kunnen docenten nu in één
keer meerdere plannen (de)activeren via het actiemenu.



Nieuwe planner: printen van onderwerpen/plannen



Nieuwe planner: printen van onderwerpen/plannen



Nieuwe planner: (de)activeren van plannen in actiemenu



Nieuwe planner: agenda



Oude toetstoepassing niet langer
beschikbaar voor het maken van 

nieuwe toetsen



Toets Toepassing

Enkele weken na deze release zal de oude toetstoepassing niet
langer beschikbaar zijn voor het aanmaken van nieuwe toetsen.

Bestaande toetsen die zijn gemaakt met de oude toetstoepassing
kunnen nog steeds worden gebruikt zoals altijd. Ze kunnen
worden bewerkt, gekopieerd en worden afgenomen door 
studenten. Ze worden ook gewoon getoond in de rapportages.

Onze focus zal nu gaan naar het ondersteunen van een goede
migratie van bestaande (oude) toetsen naar de nieuwe toets
toepassing. Op dit moment kunnen vragen worden overgezet met 
een QTI export/import. Dit heeft wat limitaties mbt rich content 
en metadata welke we de komende maanden gaan verbeteren. 
We zullen de oude toetstoepassing niet uitzetten tot er een goed
migratiepad is.



MS Teams App

De MS Teams integratie kan een MS Team maken voor elk 
itslearning vak. 

In elk aangemaakte MS Team wordt een tab toegevoegd met de 
itslearning Overzicht pagina.

Dit kan worden gebruikt om itslearning in te sluiten in teams en
beide samen te gebruiken.

https://itslearning.com/nl/nieuws/de-nieuwe-itslearning-en-
microsoft-teams-integratie/

https://itslearning.com/nl/nieuws/de-nieuwe-itslearning-en-microsoft-teams-integratie/


Andere veranderingen: 
notitie toewijzen aan studenten of groepen



Andere veranderingen: rol in berichten



LTI 1.3 tools in app library

• FeedbackFruits

• Padlet

• Prodiags

• BookWidgets

• Getmarked

• Thinglink

• H5P





Testmode browser update voor
Windows en Mac.



Releases zomer 2022 
(R130-R132, eerder deze zomer)

Welke nieuwe functionaliteiten zijn er deze zomer bijgekomen?



Nieuwe planner: Studentvoortgang inzichtelijk voor docent



Toetstoepassing- Vergelijkingen als antwoordalternatief



Toetstoepassing- Afbeeldingen als antwoordalternatief



Highlights releases jan- mei 2022 
(R126-R129, eerder deze zomer)

Welke nieuwe functionaliteiten zijn er deze zomer bijgekomen?



Nieuwe planner: voortgang studenten



Nieuwe planner: voortgang studenten



Nieuwe planner: voortgang studenten



Nieuwe planner: voortgang studenten



Nieuwe planner: afspelen van bronnen en activiteiten



Nieuwe planner: afspelen van bronnen en activiteiten



Nieuwe planner: afspelen van bronnen en activiteiten



Kopiëren
onderwerpen

• Docenten kunnen één of 
meerdere plannen kopieren
binnen het vak of naar een
ander val.

• Mogelijkheid om datums en
verbonden bronnen ook te
kopiëren net als aangepaste
beoordelingsschalen.

• Alleen de optie
“Gekoppelde bronnen en 
activiteiten kopiëren” is 
standaard aangevinkt.



Volgorde
onderwerpen

• Docenten kunnen d.m.v.
drag and drop de volgorde
van onderwerpen
veranderen.

• Dit is ook mogelijk bij
gebruik van een keyboard 
waarbij de “spatie” wordt
gebruikt om te selecteren
en een onderwerp te
verplaatsen.



Nog meer
Planner Updates

• Docenten kunnen ook de 
volgorde van plannen Zonder
datum aanpassen met drag 
and drop of despatiebalk bij
keyboardgebruik.

• Wanneer datums worden
gebruikt zie je nu ook de 
weeknummers bij het 
toevoegen van een datum.



360 rapport: Bronnenoverzicht o.b.v. de Planner



Agenda: nieuw dag overzicht



Andere wijzigingen



Verbeteringen aan Plannen in Sjabloonvakken

• Met sjabloonvakken kan je centraal Itslearning vakken met bronnen
en plannen uitrollen.

• Tot nu toe warden alleen de onderwerpen en plannen die nieuw
waren in het sjabloon toegevoegd bij het nogmaals ‘stempelen’ van 
het sjabloon.

• Dit was zo ontworpen om te voorkomen dat wijzigingen die door 
docenten waren aangebracht in een bestaand onderwerp of 
planwerden overschreven. Maar dit betekende ook dat wijzigingen
in het sjabloon niet werden toegepast in het vak.

• Deze release bevat een mogelijkheid om toe te staan dat het vak
wordt bijgewerkt met alle veranderingen in het sjabloonvak. 
Standaard staat deze optie uit, omdat er nog altijd het gevaar is van 
het overschrijven van content die door docenten is toegevoegd in 
het vak dat gemaakt is op basis van het sjabloon.

• De optie heet "Eerder gekopieerde plannen overschrijven“ en kan
op elk moment aan en uit worden gezet.





Taken in agenda

• Studenten zien de taken die 
ze moeten doen op de dag
van de deadline in de 
agenda.

• Dit geeft ze een overzicht
van wat er van ze wordt
verwacht per dag in die 
week.

• De taken, opdrachten en
toetsen worden als als
bolletjes getoond in een
aparte balk. Wanneer de 
taak is afgerond wordt deze
afgevinkt.



Wanneer je op een taak klikt opent een lijst met 
taken van die dag, gegroepeerd per vak.

Wanneer je op een taak klikt opent deze full screen 
zodat de student zich hier volledig op kan focussen. 
Het venster sluiten brengt je terug naar de agenda.

Wanneer de taak is afgerond zie je direct een vinkje
ervoor verschijnen zodat de student overzicht heft 
welke taken afgerond/open zijn.



Toegewezen aan
in koppelingen/ 
bestanden

• Je kan nu makkelijk
koppelingen en bestanden
beschikbaar maken voor
individuele studenten of 
groepen.

• Gebruik hiervoor de 
‘Toegewezen aan’ functie zoals
deze ook al in (oa) de opdracht
functionaliteit beschikbaar
was.

• Je kan nu ook leerdoelen
koppelen aan koppelingen.

• De beschrijving staat nu ook in 
de zijkolom.



Toets Toepassing



Mobile friendly
Ook de interactieve 
vraagtypes.

Maar: bedenk wel op welk 
apparaat de student de toets 
maakt wanneer je content 
aan de toets toevoegt. Niet 
alles is geschikt voor een 
klein scherm. 



Tekst feedback

Docenten kunnen feedback 
toevoegen bij elke poging

Limiet: 255 karakters



Makkelijker
handmatig
beoordelen

Score geven in volledige tekst
weergave

Minder klikken



Willekeurige
antwoord-
alternatieven

Beschikbaar in

- Meerkeuze

- Match (willekeurige
volgorde aan beide kanten)



Print toets

Papieren kopie als backup 
oplossing

Print naar pdf voor archivering



Exporteren van 
resultaten

Maak en download een
excelbestand met de scores

Geeft docenten de 
mogelijkheid om hun eigen 
statistische analyses te doen



Autosave in 
Open vragen

• We slaan de 
antwoorden van de 
studenten op tijdens
de toets.



Toets Toepassing: 
Aanpassingen na het 
starten van de toets
• Eén van de vragen die we regelmatig kregen was of de toets niet nog mocht worden aangepast

nadat de toets al door een student is gestart.

• Ons doel is dat alle studenten onder dezelfde omstandigheden de toets kunnen maken, maar 
docenten vertelden ons dat ze echt fouten in de instellingen van de toets moeten kunnen
aanpassen.

• We hebben het nu mogelijk gemaakt om de volgende aanpassingen te doen:

• Vraagscore aanpassen

• Categorie van de vraag aanpassen

• Categoriescore aanpassen



Bewerk scores 
nadat de toets
is gestart

Bewerk score van vraag

Bewerk score van categorie 

Verander categorie van de 
vraag

Resultaten van ingeleverde 
pogingen worden altijd 
herberekend



Nieuw vraagtype: 
“Aanwijsvraag”
• Het Aanwijsvraag vraagtype vervangt

“Hotspot”.

• De naam van het vraagtype is veranderd
om aan te sluiten bij het QTI vraagtype
met dezelfde functionaliteit.

• Upload een afbeelding en markeer
gebieden die de student moet
aanklikken.

• Gebieden kunnen cirkels, rechthoeken of 
veelhoeken zijn. Nadat een gebied is 
gemaakt kan deze worden verplaatst, 
aangepast in grootte en worden
verwijderd. Je kan ook alle gebieden
verwijderen en opnieuw beginnen.

• Vragen vanm het type "Hotspot“ die zijn
geëxporteerd uit de oude Itslearning  
toetsmodule kunnen worden
geïmporteerd en worden getoond als
“Aanwijsvraag". 



Gedeelde scores
• Wanneer je de optie aanvinkt om de 

score te bewerken verschijnen er extra 
velden bij elk antwoordalternatief
waarmee de docent de weging kan
aanpassen.

• Het percentage (gerelateerd aan de 
maximum score van de vraag) wordt
berekend en getoond. 

• Voor multiple choice, waar maar 1 
alternatief als juist is aangegeven, is het 
standard gewicht 1 voor het juiste
antwoord en 0 voor de foute keuzes. Dit
lternatief 100% van de score oplevert
en de andere alternatieven 0%.

• Gewicht kan 0 of een positief getal zijn. 
Percentages worden afgerond op hele 
getallen in de interface, maar worden
exact gebruikt bij het berekenen van 
een score.

(Please do not share this image, some icons are missing. Internal 
release notes will be updated soon).



Aanpasbare 
beoordelings-
schaal

• Optie beschikbaar wanneer 
de schaal dit toestaat
(instelling bij het aanmaken 
van de schaal)

• Kan niet worden aangepast 
na het starten van de toets.



Tijdslimiet

• Docent kan de beperkte tijd die de 
student heft voor de toets in minuten
instellen

• Student wordt hierover gewaar-
schuwd bij het starten van de toets

• Student ziet de tijd tijdens de toets

• Toets wordt automatisch ingeleverd
wanneer de tijd is verstreken, ook
wanneer de student niet in de toets
zit

• Limiet kan worden aangepast nadat 
iemand de toets is gestart, met een 
aantal restricties

Student:

Teacher:



Automatische
feedback

• Feedback per vraag (niets
op toetsniveau zoals in de 
oude toepassing)

• Alle vraagtypes

• Vouw het onderdeel in of 
uit voor beter overzicht

• Alleen platte tekst

• Getoond aan studenten
wanneer ze de vragen en
hun antwoorden mogen
zien (is NIET afhankelijk of 
het juiste antwoord wordt
getoond)



Opdracht toepassing



Maak een kopie
voor elke
student van een
PDF document

Eerder maakten we het al 
mogelijk om een kopie van 
een PDF te maken voor
studenten met invulbare
PDF’s in het achterhoofd

Dit was een popular idee op 
het ideeënportaal



Tekenen op PDFs 
als opdracht
antwoord



Teken op PDFs als opdracht antwoord

Invulbare PDF?
ja nee





Roadmap 2022 en verder

• World Class Support for the Daily Workflows of Teachers and Students

• A More Accessible Experience

• Classroom as a Service: Plug and Play Ability for With Key Educational Solutions

• More Personalized Learning for Students

• More Mobile Learning Inside and Outside the Classroom



Waar wordt nu aan gewerkt in de Planner?

• Zonder datums geen Huidig en Verleden

• 1e stap betere ondersteuning ‘self-
paced plans’

• Tonen volledige leerdoel

• Data instellen voor meerdere plannen
tegelijk

• Plannen reorganiseren binnen een
onderwerp

• Getallen toevoegen aan de tabs →



https://itslearning.com/global/roadmap/



https://ideas.itslearning.com



Docententrainingen
Vanaf 26 September elke 2 weken een

nieuwe training.



Beheerderstrainingen

Vanaf 21 November, 3 sessies via Teams.



Bedankt voor je deelname!

Mark Schiedon

Onderwijskundig adviseur


