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TURNITIN IN BLACKBOARD
Ik wil weten hoe ik...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Een Turnitin opdracht kan aanmaken in Blackboard → zie pagina 1
Bij de ingeleverde opdrachten kom→ zie pagina 4
De plagiaatcheck kan bekijken → zie pagina 5
Feedback kan geven met ‘’Grademark’’→ zie pagina 6
Een beoordelingsformulier/schema (Rubric/Form) kan gebruiken → zie pagina 9
Een eigen set Quickmarks kan maken→ zie pagina 15
Een Peermark opdracht kan aanmaken→ zie pagina 17
Een opdracht kan aanmaken met meerdere onderdelen → zie pagina 19
Mijn al bestaande set Turnitin Quickmarks kan overzetten → zie pagina 20

1. OPDRACHT AANMAKEN
DIRECT ASSIGNMENT AANZETTEN:
 Check of de Turnitin Direct Assignment al aan staat of niet:
o Open de cursus en ga naar een content area
o Wijs met de cursor Assessment aan om het menu te openen
o Als in het menu de optie Turnitin Direct Assignment ontbreekt
moet dit nog beschikbaar gemaakt worden!
o LET OP: De optie Turnitin is de oude tool. De volledige optie
Turnitin Direct Assignment moet in het menu staan.
o Staat de optie al wel aan? Ga dan door naar pagina 2
 De tool kan dan op deze manier zichtbaar gemaakt worden:
o Ga in het Control Panel naar Customisation en kies daar Tool Availability
o Scroll naar beneden tot je Turnitin Direct Assignment ziet staan
o Plaats een vinkje in de vierde kolom (Available in Content Area)
o Als je de oude tool niet meer gebruikt kan het vinkje bij Turnitin worden weggehaald

o

Klik op Submit

Ga opnieuw naar de Content Area en controleer of de optie Turnitin Direct Assignment nu aanwezig is:
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OPDRACHT PLAATSEN
 Ga naar de plek waar de opdracht moet komen te staan
 Klik op ‘’Assessments’’ en kies voor ‘’Turnitin direct assigment’’
Er opent een pagina waarin de opdracht verder wordt uitgewerkt. Velden gemarkeerd met een ster moeten
verplicht worden ingevuld. Plaats de muisaanwijzer op een groen vraagteken om de helpteksten te lezen. Een
aantal velden heeft geen toelichting nodig. Voor enkele minder voor de hand liggende velden wordt hier een
toelichting gegeven:
Overall Grade
o De maximale score. 100 is de default. Een score van 75 kan je dan zien als 7,5. Je kunt ook
10 kiezen als maximale score, maar dan kan je geen halve punten geven.
Submission Method
o Geef aan of de opdracht direct kan worden ingetypt of dat de student een bestand moet
inleveren.
Number of parts
o Geef aan of verschillende onderdelen van de opdracht als aparte bestanden moeten worden
ingeleverd. (Later kunnen extra onderdelen ook nog worden toegevoegd.)
Start Date
o Vanaf deze datum kunnen studenten de opdracht maken en inleveren.
Due Date
o Uiterlijk op deze datum moet de opdracht worden ingeleverd.
Post Date
o Vanaf deze datum is de feedback/het cijfer zichtbaar voor studenten.
Exclusions
o Geef aan of bepaalde bronnen niet geraadpleegd hoeven te worden, of dat sommige
overeenkomsten genegeerd mogen worden. (Lees de teksten bij de groene vraagtekens voor
meer toelichting).
Use GradeMark
o Geef aan of de GradeMark tool gebruikt moet worden bij het nakijken, om gemakkelijk
feedback te geven in het document (Zie pagina …). Indien je alleen op plagiaat wil controleren
selecteer je No.
Paper Repository
o Bepaal waar het werk van de student wordt opgeslagen:
o No Repository
 Het werk van de student zal niet beschikbaar zijn om later ingeleverd werk mee te
controleren op plagiaat. (Wordt daarom ook NIET aangeraden.)
o Standard Repository
 Het werk van de student is voor alle Turnitin gebruikers beschikbaar om later
ingeleverd werk mee te controleren.
o Institutional Repository
 Het werk van de student is alleen binnen de UvA beschikbaar om later ingeleverd
werk mee te controleren.
Check…
o Bepaal welke bronnen bij de plagiaatcontrole moeten worden geraadpleegd.
Reveal grades immediately & Ignore Turnitin Grades
o Deze opties bepalen of de score van de student in het Grade Center van Blackboard komen.
Stel het als volgt in:
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 LET OP! Als my grades in
Blackboard is geactiveerd, zien
studenten al voor de post date in
TII hun cijfers. Deze “fout” ontstaat
omdat er geen post date kan
worden meegegeven in het grade center van Blackboard. Veel docenten vinden dat niet
prettig. Als je wilt dat de cijfers pas doorgegeven worden aan het grade center in Blackboard
op het moment dat de post date in TII verstrijkt, kun je het volgende doen. Je hebt twee
verschillende opties:
A. Je zet reveal grades immediately op nee bij Turnitin.
B. Als je reveal grades immediately op ja (yes) en je toch niet wilt dat studenten hun
cijfers uit Turnitin zien, kun je het beste kolommen in het Gradecenter van
Blackboard aanpassen. Je kunt dat doen door de desbetreffende kolom van Turnitin
niet zichtbaar te maken voor studenten en niet mee te laten tellen in het totaal cijfer
(anders zien de studenten wel hun totaal cijfer wat het gemakkelijk maakt om hun
cijfer te berekenen). Uiteraard kun je op een later tijdstip de kolom weer zichtbaar
maken en mee laten tellen indien nodig.

Report generation speed
o Bepaal hier of en tot wanneer studenten ingeleverd werk mogen overschrijven met nieuwer
werk en of rapportages opnieuw worden gegenereerd. Lees de toelichting bij het groene
vraagteken.
Blackboard Group
o Deze optie is alleen aanwezig als er groepen in de cursus zijn aangemaakt. Als alle groepen
de opdracht moete maken kies je No Group. Bij het nakijken kan dan gefilterd worden op
de groepen.
o Wil je alleen voor jou werkgroep een opdracht maken? Selecteer dan jou werkgroep(en).
Grading Scheme (!)
o Selecteer Score.
Save Instructor defaults
o Als dit op Yes staat worden de gemaakte keuzes van jou als docent bewaard voor volgende
opdrachten.
 Vul alles in en klik op create assignment
De Submission Inbox van de opdracht wordt geopend. Op deze pagina wordt het ingeleverde werk van de
student zichtbaar.
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OPDRACHT WIJZIGEN:
 Als er later toch nog iets aan de instellingen verandert moet worden, klik dan op Modify om de
opdracht aan te passen. Hier is nu ook onderaan de optie ‘modify instructors’ verschenen, waarmee je
meerdere docenten aan de opdracht kan koppelen.
 Let op: als er later nog niet aan de Start/Due/Post Date moet worden veranderd, klik op het potloodje
onder het kopje Tools: ‘edit parts’.

2. DE INGELEVERDE OPDRACHTEN (ASSIGNMENT INBOX) BEKIJKEN
Ga naar de opdracht
Klik bij de opdracht op view assignment om de submission inbox te openen

Per paper wordt de volgende informatie vermeld:
o Naam en daaronder de titel in lichtblauw,
4
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De ID van het paper en het moment van uploaden
Een oogje dat aangeeft of studenten hun paper hebben bekeken. Dit is handig om te checken of de
gegeven feedback wel echt bekeken wordt door studenten.
De kolom daarna geeft het cijfer weer voor dit onderdeel/paper, met het pennetje kan dit cijfer
worden aangepast.
Als er meerdere onderdelen zijn, wordt het gemiddelde cijfer weergegeven onder de kolom met de
trechter
Plagiaatcheck: het grafiekje geeft het percentage overeenkomsten gevonden door Turnitin weer.
Let op: soms blijft dit heel lang op ‘pending’ staan. Open in dat geval het paper en sluit deze daarna
weer, vervolgens komt de score wel tevoorschijn.
Met de knop
kan het paper worden gedownload
Let op: deze knop werkt niet bij bepaalde browserinstellingen:
- Internet Explorer: voeg https://*.turnitin.com toe aan 'trusted sites'
- Chrome: standaard instellingen (reset)
Klik op de titel van de opdracht om naar de ingeleverde opdracht te gaan
Let op: studenten die met de browser Safari op een Mac werken kunnen de eerste keer een ‘bug’ tegenkomen
(het venster ‘User’s Agreement’ verdwijnt niet) waardoor het niet mogelijk is een opdracht in te leveren. De
student moet in dit geval de cache legen en een andere browser gebruiken.
EEN BESTAND VOOR EEN STUDENT UPLOADEN:
Het is ook mogelijk om als docent een bestand voor een student te uploaden. Klik
Óf op de knop met het pijltje omhoog (‘submit’) achter de naam van de student
Óf linksboven in de Submission Inbox op de knop ‘submit’.
Selecteer vervolgens de juiste student en upload het bestand.

3. EEN PLAGIAATCHECK BEKIJKEN
We gaan nu de plagiaatcontrole van een paper bekijken
Volg stap 2 om bij de ingeleverde documenten te komen
Wanneer een student werk heeft ingeleverd is dat zichtbaar in de submission inbox
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Als de studenten in groepen zijn ingedeeld is er een groepsfilter beschikbaar.

In de bovenste screenshot hebben drie studenten werk ingeleverd. De status van Student 5 is
Pending, wat betekent dat de plagiaatcontrole nog niet klaar is. Als dit heel lang blijft staan
kan het helpen om het paper te openen en weer te sluiten, dan verschijnt de plagiaatscore
wel. Bij het werk van Student 9 staat een score van 2%. Dit betekent dat er een overeenkomst
is gevonden, maar die is zo klein dat het waarschijnlijk niet om plagiaat gaat. Bij Student 2
staat een rood gemarkeerde score van 100%. Dit werk is volledig gekopieerd uit een bij
Turnitin bekende bron.
Klik op de score om het werk te openen.
Het werk opent op een nieuwe pagina in de
browser. Alle rode vakjes in de rechterbalk gaan
over de plagiaatcontrole.
Klik op het icoon met het percentage om te zien
waarom de score zo hoog is.
In dit geval blijkt hetzelfde paper al eerder door een andere student te zijn ingeleverd.
Klik op het icoon met het staafdiagram
om meer bronnen te zien
Er blijkt meer aan de hand te zijn. Ook uit ander bronnen is gekopieerd. Waarschijnlijk bevat het werk
dat eerder door een andere student was ingeleverd ook plagiaat.
Let op: een paper met veel quotes kan ook voor een hoge score zorgen.

Neem contact op met de examencommissie als je de student verdenkt van plagiaat.

4. FEEDBACK GEVEN MET ‘’GRADEMARK’’
Volg stap 2 om bij een ingeleverde opdracht te komen en klik op een ingeleverd document.
Alle blauwe knoppen in de rechter balk zijn om feedback te kunnen geven.
http://turnitin.com/assets/en_us/media/feedback-studio-demo/
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4.1 OPMERKINGEN IN DE TEKST

Er zijn 3 manieren om een opmerking in de tekst te plaatsen:

QUICKMARKS
Klik op de knop
Er verschijnen nu blauwe knoppen in beeld, dit zijn de ‘’QuickMarks’’
Klik op een set
Gebruik quickmarks om veelgebruikte feedback bijvoorbeeld spelfouten en andere veelgemaakte fouten
gemakkelijk aan te kaarten in het document. Zo kun je voor verschillende opdrachten verschillende quickmarks
verzamelen in sets en die steeds weer hergebruiken. Zie pagina 11 hoe je zo’n eigen set maakt.
Tip: plaats links naar websites met uitleg over de fout in de quickmark voor studenten.
Het plaatsen van een QuickMark kan ook door in de rechterbalk op de
En de quickmark in de tekst te slepen

te klikken

Klik op het balkje voor het radartje (in dit geval format) om een andere Quickmarkset te kiezen.
Om een nieuwe Quickmarkset te maken: zie pagina 11

COMMENTS
Klik in de tekst of selecteer een stuk tekst
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Klik op het wolkje
Voer een opmerking in
Wil je deze opmerking vaker gebruiken? Klik dan op convert to quickmark om de opmerking aan je
quickmarkset toe te voegen. (Maar pas op: hoe meer QuickMarks hoe minder snel je de juiste terug
vindt!)
Als je gebruik maakt van een formulier of een rubric, kun je de opmerking ook aan een criterium
koppelen. Klik dan op assign criterion linksboven.

TEKST IN HET DOCUMEN T OF DOORHALEN VAN TEKST
Klik in de tekst om de knop

te kunnen gebruiken om direct in het document te typen

Selecteer een stuk tekst om de knop

te zien om dat stuk tekst door te halen

4.2 ‘’FEEDBACK SUMMARY’’
Klik op de knop
rechts om de feedback summary naar
voren te halen
Hier kan een voice comment worden opgenomen
Of een algemene tekst comment worden getypt.
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4.3 RUBRIC/FORM
Indien er een beoordelingsschema of formulier is toegevoegd aan de opdracht, kan hiermee nagekeken
worden door te klikken op de laatste blauwe knop rechts
In hoofdstuk 5 wordt dit uitgelegd.

5. EEN BEOORDELINGSFORMULIER/SCHEMA (RUBRIC/FORM) MAKEN
Open een Turnitin opdracht

Klik onder tools op het eerste icoontje
De Rubric manager wordt nu geopend

Druk in het nieuw verschenen scherm op
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Hier kan een nieuw beoordelingsschema/formulier (rubric/form) worden aangemaakt (Eerder
0pgeslagen formulieren en schema’s, zijn hier later ook terug te vinden. Met de knop
oude Turnitin Rubrics/forms geïmporteerd worden en nieuwe geëxporteerd.)
Kies nu voor ‘’create new rubric’’ of ‘’create new grading form’’:

kunnen

Het is meestal een kwestie van uitproberen wat werkt voor jou beoordelingsschema, maar over het algemeen
kun je kiezen op basis van de volgende richtlijnen:
 Wanneer is een Rubric handig?
o Wanneer er strikte beoordelingscriteria zijn met duidelijke scores. En aan een bepaalde score
een bijbehorende standaard feedback kan worden gegeven.
o Handig wanneer er meerdere beoordelaars zijn.
o Ga verder met 5.1
 Wanneer is een Form handig?
o Wanneer er wel criteria zijn, maar vrijheid voor persoonlijke feedback per criteria gewenst is.
o Voordeel: meer vrijheid
o  Ga verder met 5.2
Er kan ook via een paper van een student een rubric/form gemaakt worden, zie de handleiding van Turnitin
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/17_Grading_Tools/
Rubrics_and_Grading_Forms
5.1 EEN BEOORDELINGSSCHEMA ( RUBRIC) MAKEN
Klik op “Create new rubric”
Er zijn 3 types Rubric. Waarvan gewisseld kan worden door op de knoppen
naar rechts een korte beschrijving per type:

te drukken. Van links

 Standard Rubric (wordt automatisch gekozen): hierbij kunnen behalve punten ook de zwaarte van
criteria worden ingesteld.
 Custom Rubric: Hierbij kan er per vakje een score worden gegeven. Bijvoorbeeld. Criterium 1, schaal 1
betekent altijd 2 punten. En Criterium 1, schaal 2, betekent 5 punten.
 Kwalitatieve Rubric: Dit is een Rubric zonder de scores, dus puur om feedback te geven.
Onderstaande stappen gaan uit van de Standaard Rubric, maar het werkt ongeveer hetzelfde.
Voer een titel voor het beoordelingsschema in, in de bovenste blauwe balk.
Hier zijn verticaal “criteria” zichtbaar, waarvan de naam kan worden gewijzigd. Bijvoorbeeld in
“Leesbaarheid”, “Bronvermelding regels toegepast”, enzovoorts.
In het vakje daaronder kan een beschrijving van het criterium worden neergezet.
Met het percentage achter het criterium kan worden ingesteld hoe zwaar elk criterium weegt. De
percentages samen moeten dus 100% zijn.
Door op het plusje rechts naast ‘’criteria’’ te drukken, wordt nog een criterium toegevoegd
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Horizontaal staan de schalen, hiervan kan de naam worden gewijzigd in bijvoorbeeld ‘’onvoldoende,
voldoende, goed’’ zouden bijvoorbeeld ingevoerd kunnen worden.
Achter “schaal” kan een puntenaantal/score worden ingevuld.
Verder kan in elk vakje feedback worden gezet naar de student. Bijvoorbeeld wat er beter kan en wat
er goed is. Dit stukje feedback is dan dus voor elke student met dezelfde score automatisch ingevuld.
Door op het plusje rechts naast ‘’schalen’’ te drukken, wordt er nog een schaal toegevoegd.
Bijvoorbeeld:

Klik op “save”, recht onderaan in het scherm om de rubric op te slaan. Tot zover de instellingen van
een Rubric.
5.2 EEN BEOORDELINGSFORM ULIER MAKEN
Klik hier op “Create new grading form”
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Voer een titel voor het beoordelingsschema in, in de bovenste blauwe balk.
De tekstvakken met “criterion” kunnen veranderd worden door de gewenste criteria. (Bijvoorbeeld
‘’Leesbaarheid”)
Eventueel kan in het tekstvak daaronder een beschrijving van het criterium worden gegeven.
Vink links onder het vakje ‘’enable scoring’’ UIT als er geen punten hoeven worden te geven bij het
formulier. Vink het AAN als deze optie er wel moet zijn.
Klik op “save”, rechts onderaan in het scherm.
5.3 EEN BEOORDELINGSSCHEMA/FORMULIER KOPPELEN AAN EEN OPDRACHT
Het gemaakt formulier/schema moet nog gekoppeld worden aan een opdracht om het te kunnen gebruiken bij
het nakijken van het paper. De student kan het beoordelingsformulier/schema ook zien voor het inleveren.
Sluit de ‘’rubric manager af’’
Ga terug naar de settings en de optional setting ‘’attach a rubric to this assignment’’

Selecteer in het vakje, door op het pijltje naar beneden te klikken, de gewenste rubric/form.
Druk op submit.
Nu is het beoordelingsformulier toegevoegd aan de opdracht.
Het schema of formulier kan ook gekoppeld worden terwijl je in ‘’grademark’’ zit. Oftwel als je een document
van de student open hebt.
Klik rechts op de onderste blauwe knop
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Klik op het radartje en kies de gewenste rubric/form door te klikken op
Klik onderaan op on off schuifje om te koppelen aan de opdracht
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5.4 EEN PAPER NAKIJKEN MET EEN BEOORDELINGSSCHEMA/FORMULIER
Beoordelingsformulier (links): In de add comment vakken kun je opmerkingen bij dat criterium
plaatsen en in het kleine vakje daarboven een aantal punten

Rubric/schema: schuif of klik in de balkjes om punten per criterium te geven
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Onderaan staat de beschrijving per criterium. Met het balkje ertussen kan geschoven worden, om de
grootte van de vakken anders te verdelen
Klik op
om het formulier of schema in een eigen scherm te bekijken
Door op ‘’apply score to grade’’ te klikken, wordt het cijfer berekend, te zien in de balk bovenin.

5.5 EEN BEOORDELINGSFORMULIER OF RUBRIC DELEN MET ANDEREN
Open de rubric manager (zie 5.1)
Klik rechtsboven op
Klik op exporteren
De rubric/form wordt nu gedownload.
De collega kan op dezelfde manier maar dan door op importeren te klikken ipv exporteren
En het bestand te selecteren de rubric uploaden en gebruiken.
Let op! In een cursus wordt een rubric/form automatisch met alle docenten gedeeld, want dan is die voor de
hele op

6. EEN EIGEN QUICKMARKSET MAKEN OF TOEVOEGEN
Dit kan op 2 plekken, waar op dit moment gek genoeg de vormgeving van verschilt, maar uiteindelijk zijn de
quickmarks gewoon hetzelfde. Als er nog niets is ingeleverd, volg dan de bovenste: vanuit een opdracht. Als er
al wel iets is ingeleverd, kan ook de andere manier gebruikt worden.,
15

Vragen? Mail naar blackboard-fgw@uva.nl
VOOR DE OUDE LOOK VA NUIT EEN OPDRACHT
 Ga naar een opdracht











Klik op het tweede icoontje
De Quickmark manager wordt nu geopend
Links staan de SETS, klik op de + om een nieuwe set aan te maken.
Geef de set een naam en klik op ‘’save’’
Klik nu bij de middelste kolom Marks/markeringen op de witte +
Typ rechts de titel van de Quick mark en de beschrijving in. Klik daarna rechtsboven op ‘’opslaan’’
Deze Quick mark is nu toegevoegd aan de Set
Voeg nog een aantal Quick Marks toe met de witte + bij markeringen
Het is ook mogelijk om andere QuickMarks te kopiëren naar je eigen set:
o Klik links op de set en bij Marks op de QuickMark die je wilt kopiëren
o Klik boven de beschrijving op ‘’actions’’

o Klik op ‘’Add to set’’
o Kies de set waar je de QuickMark in wilt plaatsen
 Het is handig om deze set nu in te stellen als de standaard Quickmarkset: Klik in de linker kolom op de
set die als standaard ingesteld moet worden.
 Klik daarna rechts op ‘’Maak dit de actieve set’’
 Klik nu op ‘’close’’
MET DE NIEUWE VORMGE VING VANUIT EEN PAPE R

open een paper en klik ook op

en dan op het radartje

Klik op
en klik op create new set
Klik nu op de plus in het linker deel om een quickmark te maken
Je kunt ook quickmarks van andere sets plaatsen in je eigen set
o
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o

Klik nu rechts op add to set en kies de gewenste set

Via
kan er ook een set geïmporteerd worden:
o Kies voor upload set
Download daarvoor een set via

en kies voor download set

7. EEN PEERMARK OPDRACHT MAKEN
 Ga weer naar een al gemaakte turnitin opdracht
e

 Kies voor de 3 knop onder de tools kolom
 Klik op de groene plus om een peermark opdracht aan te maken
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 Voer een naam in en eventueel instructies, punten en kies de juiste data.
o Start: het tijdstip waarop studenten kunnen beginnen met het lezen en beoordelen van
elkaars opdrachten Let op: stel deze dus in na de deadline voor het inleveren van de
paperopdracht.
o Inleverdatum: de deadline voor het inleveren van beoordelingen
o Post: het tijdstip waarop studenten toegang krijgen tot de feedback van hun medestudenten
 Klik op “Optional Settings” voor meer opties

 Hier zitten meer instellingen verstopt. Bij papers automatically distrubetd by peermark stel je in
hoeveel papers een student toegewezen moet krijgen. Bijvoorbeeld 2 als iedereen 2 medestudenten
moet beoordelen.
 Klik op save & continue
 In het peermark manager menu zitten nog 2 tabbladen namelijk
 Peermark questions:
o Voeg hier vragen toe die studenten moeten gebruiken om de ander te reviewen
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o
o

Klik hiervoor op ‘’Vraag toevoegen’’
De opties Vrij antwoord, schaal en BIBLIOTHEEK: Sample Bibliotheek verschijnen nu. Probeer
de opties:
 Vrij antwoord is een open vraag waarbij ingesteld kan worden hoeveel woorden de
beoordeling minimaal moet bevatten. Typ een vraag en voer het minimum aantal
woorden in, klik daarna op ‘’Vraag toevoegen’’
 Schaal is een vraag met Likertschaal antwoord opties. Typ de vraag in en stel bij
‘’schaalgrootte’’ het aantal schalen in. Typ daarna de labels in, (bijvoorbeeld oneens,
neutraal en eens bij 3 schalen). Klik daarna op ‘’Vraag toevoegen’’.
 Bibliotheek vragen zijn standaardvragen uit een al bestaande bibliotheek. Na het
selecteren van een bibliotheek komen alle vragen in deze bibliotheek te
voorschijnen. Kies een vraag en klik op ‘’Deze vraag toevoegen’’ om de vraag te
gebruiken bij deze peermark opdracht.
o Als alle vragen erin staan, klik eventueel op ‘’opslaan in bibliotheek’’, om de vragenlijst als
nieuwe bibliotheek op te slaan. Typ de naam van de bibliotheek in en klik op ‘’opslaan’’
 Distribution
o Hier kun eventueel specifieke personen aan elkaar koppelen. Met de + en – tekens kunnen
studenten gekoppeld en ontkoppeld worden voor PeerMark.

8. OPDRACHT AANMAKEN BESTAANDE UIT MEERDERE VERSIES
Het is mogelijk een opdracht aan te maken die bestaat uit meerdere onderdelen (Part 1, Part 2, etc.). Dit is
handig om te doen in het geval van een opdracht waarbij studenten meerdere versies moeten inleveren. Door
meerdere onderdelen aan te maken (in plaats van meerdere aparte opdrachten) zal de plagiaatscanner niet
onterecht reageren op het eerder ingeleverde werk.
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8.1 MEERDERE PARTS AANMAKEN

o
o

Klik op het plusje naast Part 1
Klik vervolgens onder Tools op het potloodje ‘Edit
parts’

Hier kun je van de verschillende onderdelen de naam en de Start, Due en Post Dates wijzigen.

Klik op Update Parts om de wijzigingen op te slaan.
LET OP! Hierdoor krijg je dus maar 1 kolom in het grade centre. Als meerdere versies apart beoordeelt moeten
worden, is het daarom toch handiger om dit in losse opdrachten te doen.

9. AL BESTAANDE SET QUICKMARKS OVERZETTEN
Als je eerder Turnitin hebt gebruikt buiten Blackboard om, is het mogelijk om die Quickmarksets over te zetten.
(Maar ook rubrics e.d., dit werkt op dezelfde manier).
Quickmarksets zijn persoonlijk en worden dus gekoppeld aan jou account, niet aan het vak of de opdracht. Dus
de volgende actie hoef je maar 1 keer te doen.
Quickmarks overzetten gaat als volgt:
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Log in in Turnitin (dus de omgeving buiten Blackboard)
Ga naar de klas waarin de quickmark is gebruikt
Klik op het tabblad bibliotheken
Klik op ‘’quickmark manager’’
Nu zie je alle quickmark sets links staan
Selecteer de set die je in Blackboard wilt gebruiken
Klik rechts boven op het knopje met het pijltje
Klik op set exporteren
Er wordt nu een qms (quickmarkset bestand) gedownload
Ga nu naar de cursus en naar een turnitin direct assignment
Klik onder tools op het knopje met het vinkje

Vragen? Mail naar blackboard-fgw@uva.nl










Klik hier weer op het
knopje rechtsboven
met het pijltje
En kies voor import
set

Selecteer het bestand en klik op import
Het uploaden duurt soms even, als het klaar is staat er onderin ‘’import complete’’
Je kunt het dan afsluiten
En je kunt de quickmarkset gebruiken:

Die is nu gekoppeld aan jou als persoon, dus bij elk vak en elke opdracht kun je deze set nu kiezen
Let op! Collega’s die dezelfde quickmarkset willen gebruiken, zullen bovenstaande handelingen ook zelf
moeten doen. Omdat het dus aan de persoon wordt gekoppeld en niet aan de opdracht of het vak.
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