Een flexibel digitaal leerplatform dat lesgeven
motiverend en activerend maakt, op maat van
jouw visie en die van je onderwijsinstelling
Digitaal lesmateriaal dat aansluit bij je boek of cursus
Sofia is een leerplatform waarop je kant-en-klaar digitaal lesmateriaal vindt. Dat
materiaal sluit naadloos aan bij je boek of cursus. Je wint tijd, want je hoeft het
materiaal niet zelf te creëren en structureren.

Klasmanagement op één plaats
Virtuele klasgroepen brengen de gewenste leerinhoud tot bij jouw studenten. Als
docent heb je via de klasgroepen je klasmanagement online in handen. Zo begeleid je
iedereen optimaal.

Inzicht in hoe je studenten leren
Learning analytics geven je inzicht in wat er binnen jouw klasgroepen gebeurt. Handige
grafieken tonen je wie actief deelneemt en hoe succesvol studenten zijn in het
maken van de oefeningen. Het systeem geeft je alle tools om hiaten te detecteren
en bij te sturen waar nodig.

Alle oplossingen bij de hand
Digitaal lesmateriaal werkt activerend. Daar horen interactieve oefeningen bij. Je kan alle
oplossingen en de dynamische feedback downloaden. Zo kan je altijd voorbereid lesgeven.

Snel extra bestanden beschikbaar
Maak je graag nog extra bestanden beschikbaar tijdens het schooljaar? Zet ze op de
bookshelf! Je klasgroep krijgt toegang tot de bestanden binnen de structuur en
timing die jij vooropstelt.

Digitaal noteren, markeren en annoteren
In een wereld waar iedereen een digitaal toestel op zak heeft, is het handig om
studiemateriaal altijd bij de hand te hebben. De studenten vinden daarom ook een
digitale tekst van de publicatie op Sofia. En dus kunnen ze digitaal noteren, markeren
en annoteren.

Doorgedreven ondersteuning
Je kan rekenen op doorgedreven ondersteuning door de helpdesk van Acco. Heb je
nood aan een opleiding? Dan zorgen we daar graag voor.

Koppelen met het LMS van jouw school?
Wil je dat studenten vanuit het LMS van je school kunnen doorklikken naar het
digitaal lesmateriaal? Dat het lesmateriaal van Sofia naadloos integreert in het
leerpad dat je hebt gemaakt in jouw LMS? Dat kan!
Acco koppelt met het LMS van jouw instelling. We bekijken de
wensen en zorgen voor een grondige analyse. Daarna voorzien
we binnen een afgesproken termijn de koppeling.

Salesfiche Sofia V5.indd 1

17/10/2019 17:50:14

Learning analytics
Learning analytics zijn een overzichtelijke weergave van data uit je online leerplatform.
Ze geven je inzicht in wat er binnen je klasgroepen gebeurt.

Alle leerdata op één plaats in Sofia
In de learning analytics van Sofia zit een heel arsenaal hulpmiddelen, overzichtelijk
weergegeven in een dashboard. Dat dashboard bestaat uit grafieken (of toepassingen).
Je kan het volledig personaliseren door te filteren of toepassingen te verwijderen
en toe te voegen. Alle instellingen en filters worden bewaard. Je kan bij een volgend
bezoek dus meteen verder. Maak in het dashboard filters aan op klasgroep, module
of student. Zo kan je inzoomen op een specifieke klasgroep of een bepaalde periode.

Gebruiken je studenten het digitale studiemateriaal?
Wil je weten hoeveel studenten toegang hebben tot het digitaal studiemateriaal?
Hoeveel studenten een van je modules hebben bekeken? Of hoeveel studenten er
toegang hebben, maar nog geen materiaal hebben geraadpleegd? Dat kan met de
toepassing ‘Course statistics’. Die laat je toe bij te houden welke studenten al aan de
slag zijn met het digitale materiaal.

Kijk de resultaten van je studenten na
Als je online oefeningen aanbiedt, is het nuttig om te weten of de studenten de
oefeningen maken. Je wilt zeker ook weten hoe goed ze dat doen. Dat komt je te
weten met de toepassing ‘Student performance’.
Die grafiek toont de oefeningen die door de studenten gemaakt zijn. De aantallen
worden afgezet tegen de score van de studenten op die oefeningen. Je kan daar zelf
in segmenteren, bijvoorbeeld als je wilt weten hoeveel studenten een score behalen
tussen 80% en 90%.

Optimaliseer je oefeningen
Is je online oefening te gemakkelijk? Of iets te moeilijk? Waar moet je tijdens de
les nog wat meer aandacht aan besteden? Dat komt je te weten met de toepassing
‘Attempts until correct’.
De toepassing toont per module hoeveel pogingen je studenten nodig hadden om een
oefening juist te maken. Scoort een van je modules niet goed? Dan kan je kijken waar
je moet remediëren.

Analyseer de testresultaten van je studenten
Als docent kan je in je Sofia-omgeving testen ontwikkelen om de kennis van je
studenten te toetsen. De learning analytics laten je toe om per test gedetailleerde
data en slaagpercentages op te vragen.
Wil je meer informatie over Sofia? Het Acco-team geeft je graag
meer uitleg. Contacteer ons via maakkennis@acco.be.
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