
3 manieren waarop D2L Brightspace je 
helpt om beslissingen op data te baseren.

Het is eigenlijk een vereiste: informatie waar je direct en makkelijk naar kunt handelen. Informatie die op tijd komt en de 
groei van studenten ondersteunt. Stel je leerkrachten in staat om beslissingen te nemen op basis van data, met inzichten 
en analyses in overzichtelijke dashboards. Zo helpt Brightspace je om leerresultaten te verbeteren.

ZIE HET PRESTATIEVERLOOP MET  
CLASS PROGRESS
Het is eigenlijk een vereiste: informatie waar je direct 
en makkelijk naar kunt handelen. Informatie die op 
tijd komt en de groei van studenten ondersteunt. Stel 
je leerkrachten in staat om beslissingen te nemen 
op basis van data, met inzichten en analyses in 
overzichtelijke dashboards. Zo helpt Brightspace je om 
leerresultaten te verbeteren.

GEBRUIK DATA OM LEREN  
INDIVIDUEEL TE MAKEN
Creëer een leertraject op maat door cursussen 
vorm te geven op basis van prestaties. Stuur bij met 
nuttige ‘nudges’, of zetjes in de juiste richting, met 
automatische berichten wanneer een mijlpaal is bereikt. 
Je kunt makkelijker studenten helpen met eenvoudige 
interventies die een maximale impact hebben op hun 
leersucces. Onderwijsmedewerkers krijgen toegang tot 
actuele informatie die helpt om besluiten te nemen, of 
studenten meer te betrekken en studiestof af te laten 
ronden, dankzij de Insights dashboards.

EEN COMPLEET OVERZICHT MET  
DUIDELIJKE RAPPORTAGE
Er zijn meer dan 100 datasets beschikbaar voor analyse 
of analyse door applicaties van derde partijen. Zo kun 
je zeer specifieke rapportages of visualisaties maken 
om resultaten optimaal te communiceren binnen de 
organisatie, met de Insights Report Builder tool.

 Hoger  
Onderwijs

Probeer Brightspace voor hoger onderwijs
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