Onderstaande is als e-mail aan alle Quayn-contactpersonen verstuurd d.d. 22/02/2019

Geachte gebruiker van Quayn,

U ontvangt deze e-mail als geregistreerde gebruiker van Quayn of als geïnteresseerde, in het bezit
van een test- of oefenaccount. Normaliter maken we alleen via ons weblog www.quayn.blog melding
van vernieuwingen in Quayn. Deze keer zal er in de aankomende update een grote wijziging
plaatsvinden. We sturen u daarom deze e-mail persoonlijk, zodat u zich met uw collega's kunt
voorbereiden op de komende wijziging.
Graag deze e-mail doorsturen binnen uw organisatie, zodat uw collega's hiervan op de hoogte zullen
zijn als de update door ons wordt uitgerold.
Aankondiging van: een nieuwe Quayn Cursistenportal. [ naar al verschenen sneak preview ]
Wat verandert er: het cursistendeel wordt vervangen door een geheel nieuwe versie.
Hoe gaan cursisten dat merken: na de update zal na inloggen er voor de cursist een andere
landingspagina in beeld komen.
Is daar uitleg bij nodig: waarschijnlijk niet. Alle ingrediënten van de oude portal zijn snel in de
nieuwe terug te vinden.
Hoe merkt u de wijziging als docent: door straks in Quayn vanuit Project te gaan naar 'ga naar mijn
cursistenomgeving'.
Wat gebeurt er met mijn huidige planningen: alle ingeplande en al afgenomen toetsen en alle
analyses blijven gewoon zichtbaar.
Wat gebeurt er met de oude portal: die zal niet meer beschikbaar zijn. Qua uiterlijk en
mogelijkheden willen we mee met de wensen van gebruikers.
Merken Magister-gebruikers dit: nee, daar komen cursisten binnen via Magister en niet via de
Quayn Cursistenportal.
Wel gaan we in de loop van 2019 de Quayn Cursistenportal ook vanuit Magister toegankelijk maken,
zodat deze cursisten ook bij hun persoonlijke analyses kunnen komen.
Waarom hebben we de Cursistenportal vernieuwd?
Binnen Quayn wordt in toenemende mate niet alleen getoetst voor een cijfer (summatief), maar ook
geleerd en geoefend. Om al deze meer formatieve mogelijkheden goed te kunnen faciliteren, is een
aanpassing nodig. De huidige omgeving was hiervoor niet langer geschikt. Daarom hebben we die
vanaf de grond opnieuw vormgegeven en opgebouwd. De komende jaren kunnen we deze omgeving
verder uitbouwen. Cursisten kunnen beter bij hun feedback, beter terugkijken naar wat al gedaan is
en via een agenda ook vooruit kijken naar wat er gaat aankomen. De nieuwe portal komt in een
nieuw uiterlijk en nieuwe kleurstijl. Parallel daaraan zal ook default de Quayn Webplayer in een
hierbij passende nieuwe skin worden getoond. Alle projecten worden per direct in deze skin getoond
straks. Gebruikers die naar de oude skin terug willen, kunnen dat zelf per project instellen via de skin
'Classic'.

Wanneer komt de update?
De update staat gepland voor één van de komende weken. We zijn nog met de laatste praktijktests
bezig. Verlopen die allemaal gunstig, dan hopen we nog voor 1 maart te kunnen gaan updaten. We
doen dit nu, omdat veel instellingen in deze periode vakantie hebben. Op het moment van de update
melden we dit in Quayn zelf bij 'mededelingen' (melding bij opstarten) en via een weblog dat
tegelijkertijd zal verschijnen. Op dat moment hebben we ook een korte uitleg-PDF beschikbaar,
straks aan te roepen vanuit het weblog dat dan zal verschijnen.
De komende week zullen we in vier extra weblogartikelen al een rondleiding geven bij alle
vernieuwingen.
Volg ons dus de komende week via www.quayn.blog
Een prettige vakantie als u die nog te goed hebt.
Het Quayn-ontwikkelteam,
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