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Blackboard Collaborate biedt de functionaliteit om in de Toledo-cursus van een
opleidingsonderdeel deel te nemen aan een online vergadering.
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Blackboard Collaborate openen

Blackboard collaborate gebruiken in Toledo-cursus

1. Surf naar Toledo.
2. Klik door naar de
Toledo-cursus
van het OPO.
3. Klik door naar
'Blackboard Collaborate'.
4. Klik op de sessie in het
venster van Blackboard Collaborate.

5. Klik op ‘Deelnemen aan sessie’. Deze knop
is pas beschikbaar bij de begintijd van de
sessie.
6. De sessie wordt nu geopend.
7. De eerste keer dat Blackboard Collaborate
wordt geopend, zal er een rondleiding
aangereikt worden.
Blackboard collaborate gebruiken in groepen
1. Klik in het menu op de groepsnaam.
2. Klik vervolgens op ‘Collaborate’.
3. Klik op de knop ‘Deelnemen aan ruimte’.
4. De groepsruimte in Blackboard Collaborate
wordt geopend.
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Deelnemen aan een sessie
Audio en video inschakelen

1. Klik onderaan op microfoon om de audio te delen.
2. Klik onderaan op de camera om het beeld te delen.
3. Klik nogmaals op
‘Video delen’ om
het beeld te delen.
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Interactie

Chatten
1. Open het Collaborate venster met de paarse pijl.
2. Klik op de tekstballon om te chatten.
3. In het tekstvak 'Zeg even iets' kan er een bericht,
met evt. een smiley, gepost worden.

Mijn status en instellingen
1. Klik op de avatar om de
status en instellingen te
wijzigen.
2. Indien gewenst kan de
feedback aangepast
worden.
3. Indien gewenst kan er
gekozen worden voor
‘Eens’ of ‘Oneens’

Hand opsteken
Klik op ‘Hand opsteken’ om aandacht te vragen.

Mijn instellingen
1. Open het Collaborate venster door
te klikken op de paarse pijl.
2. Klik op het tandwiel om de instellingen te openen.
3. Klik eventueel op
‘Je camera en
microfoon instellen’
om een andere input
(bv. headset) te
selecteren.
4. Klik op ‘Berichtinstellingen’ om eventueel
meldingen gedurende de sessie in of uit te
schakelen.

4. Klik bovenaan op ‘Iedereen’ om naar het
algemeen venster te gaan.
5. Indien ingesteld is het mogelijk om met bepaalde
subgroepen in de sessie te chatten.
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Content delen
Sessie verlaten
Content delen

Indien de moderator van de sessie de rol
wijzigt naar ‘Presentator’ kan er content/
inhoud gedeeld worden.
1. Open het Collaborate venster met
de paarse pijl.
2. Klik op ‘Content delen’ om
inhouden te delen.
3. Kies uit de opties met inhouden te delen.

Poll
1. De moderator (meestal de docent) kan een poll
lanceren.
2. De vraag met
antwoordmogelijkheden
wordt onderaan getoond.
3. Klik op de antwoordmogelijkheid van jouw keuze.

Aanwezig
1. Open het Collaborate venster met de paarse pijl.
2. Klik op ‘Aanwezigen’.
3. In dit venster kunnen alle deelnemers
getoond worden.
4. Klik op de drie
puntjes bij een
deelnemer om extra
opties te krijgen.

Sessie verlaten

1. Klik op ‘Mijn status en instellingen’.
2. Klik op ‘Sessie verlaten’.
3. Klik op ‘Verzenden en afsluiten’.

