Functionele omschrijving
ReLANpro is een Online Service, die het beheer en het verkeer van lesstof, oefeningen, opdrachten en interactie mogelijk
maakt tussen de docent en haar of zijn studenten/leerlingen. De dienst draait in de cloud en wordt daar onderhouden.
Alle hieronder genoemde functionaliteiten zijn daarom plaatsonafhankelijk in te zetten, mits daarvoor hedendaagse
devices (pc’s, notebooks, tablets of smartphones) worden gebruikt, welke verbonden zijn met het internet.

Creëren, genereren en samenstellen van bestaande en nieuwe oefeningen en opdrachten door de docent.
Met de unieke stem invoegfunctie kan de docent alle bestaande content gebruiken en/of bewerken, of nieuwe content,
middels een mix van media, zelf te schrijven of in te spreken of als video op te nemen, produceren. Tevens kan de
docent de volgordes, doorlooptijden, antwoord- of spreekmomenten bepalen en de opdrachten toewijzen aan een
klas, een groep of een individu.

gebruik op wisselende tijdstippen of iteratief,
voor het geven en het maken van opdrachten
docenten en studenten/leerlingen zijn op zelfgekozen tijdstippen plaatsonafhankelijk ingelogd
opdrachten kunnen na de toewijzing, al dan niet met
een gestelde deadline, worden doorlopen en gemaakt
de daarvoor gekozen opbouw en de mix van media
nemen de student/leerling mee in de uitvoering
de docent geeft na ontvangst eenmalig of iteratief
feedback – voor te wegen resultaten kan dat proces
worden afgerond met een formele beoordeling
alle elementen van de gehele interactie zijn en blijven
opgeslagen, zolang dat noodzakelijk of wenselijk is

de te delen
content kan
bestaan uit:
tekst
plaatjes
audio
video

gebruik live, tijdens een gedeelde sessie, voor het
oefenen tot en met realtime examens
docenten en studenten/leerlingen zijn plaatsonafhankelijk, maar wel gelijktijdig ingelogd
de docent kan alle deelnemers van een sessie
direct monitoren, de oefeningen opstarten en
feedback geven
de voor de oefeningen gekozen opbouw en de mix
van media nemen de student/leerling mee in de acties
door de voor het oefenen aangemaakte verbindingen
kan elke mix van content ook worden ingezet voor
het online tentamineren of examineren
chat
alle interacties blijven opgeslagen,
functie
zolang dat noodzakelijk of wenselijk is

