
InleidingOpbouw

De module heeft een inleiding, middenstuk en afsluiting.

In de inleiding staan de leerdoelen beschreven volgens de Richtlijn
leerdoelen formuleren.

De inleiding vermeldt of de module op zichzelf staat of onderdeel is
van een groter geheel (zo ja, waarvan?)

In de inleiding staat de doelgroep en doorlooptijd benoemd.

De module bevat verschillende pagina's (hoofdstukken) met een
concrete titel (voorkom algemene titels als 'inleiding' en 'verdieping'.

In de afsluiting staat een terugblik op de leerdoelen.

De module bevat de standaard e-module colofon (zie website).

De module sluit aan bij de richtlijnen in het huisstijlhandboek, zoals
beschreven op www.umcutrecht.nl/merk. Inlognaam:
merk@umcutrecht.nl, wachtwoord: sameninnovatief

InleidingTeksten

De tekst is geschreven volgens de Richtlijn schrijven voor beeld.

De tekst bevat herkenbare voorbeelden/casuïstiek.

Alle tekstuele inhoud is herleidbaar naar een van de leerdoelen.

Lees verder op de volgende pagina

Checklist Rise 360 e-module 1

Meer informatie? Ga naar www.afstandsonderwijs.umcutrecht.nl
Heb je vragen of tips over deze checklist? Mail naar e-modules@umcutrecht.nl

Ga naar onze website voor de aanvullende richtlijnen.

https://merk-umcutrecht.frontify.com/auth/?referer=%2F


Checklist Rise 360 e-module

Inleiding
De module bevat een variatie aan interacties en volgt de Richtlijn keuze 
 interactievorm.

Vragen/opdrachten zijn geformuleerd volgens de Richtlijn vragen
formuleren.

Elke vraag/opdracht bevat feedback, en volgt daarbij de Richtlijn
feedback geven.

Inleiding

De module bevat een variatie aan multimediamateriaal en volgt hierbij
de Richtlijn multimedia.

Alle gebruikte multimedia heeft een directe relatie tot de inhoud.

Alle multimedia is gecontroleerd op copyright en mag gebruikt worden
in de module. Kijk voor meer informatie op de website van het
auteursrechteninformatiepunt van de UU.

Inleiding

Meer informatie? Ga naar afstandsonderwijs.umcutrecht.nl
Heb je vragen of tips over deze checklist? Mail naar e-modules@umcutrecht.nl

Interacties

2

Multimedia

Persoonsgegevens

De module bevat geen herleidbare persoonsgegevens of gevoelige
informatie over het UMC Utrecht in de tekst.

Er worden nooit personen herkenbaar in beeld gebracht in zelf
ontwikkelde multimedia.

https://www.uu.nl/organisatie/auteursrechtinformatiepunt/auteursrecht

