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Navigatie
• De PFC heeft 5 domeinen, ieder met een eigen kleur:
• Onze community
• Productverrijking
• Interactie
• Bronnen
• Analyse
• Ieder domein heeft zijn eigen componenten
• Domeinen staan links, componenten in het uitklapmenu
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Platform
• De eerste component die opent bij het starten van de PFC is het Platform
• Links staan berichten van de opleiders
• Rechts heeft iedere deelnemer 1 activiteitenkaart met zijn laatste bericht
en notificaties over zijn laatste activiteiten
• Het Platform is bedoeld voor korte informatieve berichten, maar niet
voor inhoudelijke vragen of stellingen (daarvoor is het domein Interactie)
TIP! Klik op de foto van een
deelnemer om zijn activiteitenkaart te bekijken
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Tags

T

Al het materiaal in de PFC wordt als volgt ingericht:
1.
2.
3.
4.

B

O

Opleiders maken Thema’s aan
Opleiders uploaden Opdrachten en koppelen deze aan bijbehorende Thema’s
Opleiders & deelnemers uploaden Bronnen en koppelen deze aan bijbehorende
Thema’s en/of Opdrachten
Deelnemers uploaden een Product en geven aan bij welke Opdracht het Product
hoort. Bijbehorende Thema’s worden automatisch gekoppeld

• Aangemaakte Thema’s en Opdrachten worden automatisch omgezet naar tags
• Alles is makkelijk terug te vinden door de juiste tag(s) te kiezen
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TIP! Bronnen bij opdracht bekijken
• Na het openen van een interessante Opdracht, kun je direct gekoppelde Bronnen
bekijken. Klik hiervoor op het tabblad ’Gekoppelde Bronnen’

© CSS Breda

Product toevoegen
• In het component ’Nieuw product’ kun je eenvoudig een Product uploaden
door deze in het venster te slepen. Of blader via de blauwe knop ’Kies een Product’
• Bestanden die je kunt oploaden: Word, Excel, PowerPoint, PDF en afbeeldingen
Wil je een video plaatsen?
Haal deze dan van
YouTube of Vimeo
Plak vervolgens simpelweg
de URL van de video in de
witte box en klik op de pijl
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Productoverzicht
• In het onderdeel ’Feedback geven’ zie je direct de laatst geüploade producten
van alle deelnemers
• Wil je juist alle producten zien van 1 specifiek persoon, selecteer dan zijn/haar tag

• TIP! Selecteer een Thema of Opdracht tag om alle bijbehorende producten
van alle deelnemers te zien. Combinaties zijn mogelijk!
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Groepsproducten
• In het onderdeel Groepsproduct’ vind je de verschillende groepen
die samen aan producten werken
• Klik op een groep om het laatst geüploade groepsproduct te openen
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Feedback geven
Als je een product opent, zie je links het document
Feedback (rechts) geef je op verschillende manieren
Overkoepelende feedback

+

Klik op de knop rechts onderin en voer tekstuele feedback in naast het document

Specifieke feedback in het document (links onderin)
Klik op ’Notitie maken’ en dan op
’Selecteren’. Klik en sleep vervolgens in het
document om de selectie te bepalen
Klik op ’Notitie maken’ en dan op
’Markeren’. Klik en sleep vervolgens in het
document over de zin(nen) om deze te
markeren
Klik op ’Tekenen’ en teken
vervolgens een lijn of vorm in het
document
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Leren van en door Feedback
Uiteraard leer je er veel van als je een ander Feedback geeft. Je verdiept je immers in de
stof en geeft inhoudelijk advies waar de ander echt iets mee kan.
Maar wist je dat we in de PFC nog een stapje verder gaan?
Waarderen
Laat weten of feedback wel of niet belangrijk voor je is
door ontvangen feedback te waarderen. Klik op de
feedback naast jouw document, selecteer een
waardering en geef een toelichting.
Valideren
Opleiders kunnen Feedback bovendien valideren door het niveau
aan te geven. Dat doen zij in het Rapport Leerontwikkeling. Is jouw
feedback slechts een compliment of een echte verbetering?
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TIP! Alle producten bekijken
• Heb je het product van jouzelf of een mededeelnemer voor je, dan kun je snel en
eenvoudig schakelen naar zijn/haar andere producten
Dat doe je via het tabje aan de rechterkant
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Vragen afsluiten
• Hebben mededeelnemers jouw vraag beantwoord? Geef het beste antwoord
dan een ster om jouw vraag te sluiten
• Je kunt alles daarna terugvinden onder het tabblad ’Beantwoorde vragen’
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Resultaten van stelling bekijken
• Heb je gereageerd op een stelling? Vergeet dan zeker niet de resultaten te bekijken!
• Dat geldt ook voor verlopen stellingen, die je onder het betreffende tabblad vindt
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TIP! De juiste bron vinden
• Op zoek naar een specifieke bron? Selecteer dan allereerst de juiste tag. Vervolgens
kun je bepaalde bronsoorten in- & uitschakelen om precies dat te vinden wat je zoekt
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TIP! Leeractiviteiten van de groep
• Bekijk in het domein ’Analyse’ het ’Rapport Leeractiviteiten’ om precies te zien hoe je
ervoor staat. Rood betekent onder het groepsgemiddelde, groen is goed!
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TIP! Jouw leerontwikkeling in beeld
• In het ’Rapport Leerontwikkeling’ zie je precies wat je de afgelopen periode hebt
gedaan; de producten die je hebt geplaatst, de feedback die je hebt gegeven
en jouw vragen en stellingen
• Hebben de opleiders jouw producten en/of feedback gevalideerd, dan vind je dat hier
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