
 

 

 

DWO-nieuwsbrief oktober 2015 

Beste DWO abonnees, 

Drie weken geleden hebben we u geïnformeerd over de overstap naar de nieuwe versie 

van de DWO. We hebben veel positieve reacties ontvangen, maar ook veel vragen en 

opmerkingen over zaken die nog niet helemaal goed werken of duidelijk zijn. In deze 

nieuwsbrief geven we antwoord op vragen die ons veel zijn gesteld de afgelopen weken 

en informeren we u over de stand van zaken. Wij waarderen jullie reacties zeer!  

 

Hoe kunnen leerlingen een nieuw account maken of hun wachtwoord wijzigen?  

De nieuwe leerlingversie van de DWO heeft nog geen mogelijkheid voor het aanmaken 

van nieuwe accounts of het wijzigen van huidige accounts (wachtwoord wijzigen, klas 

veranderen). Om bijvoorbeeld een wachtwoord te wijzigen of een nieuw account aan te 

maken, kunnen leerlingen het best eenmalig inloggen in de oude DWO 

(www.dwo.nl/java). Hier kunnen ze via de gebruikelijke weg hun profiel aanpassen of een 

nieuw account creëren. Vervolgens logt de leerling in op www.dwo.nl/leerling om daar 

met de modules aan de slag te gaan. 

 

Als ik inlog als leerling, zie ik geen ingevuld werk. Hoe kan dat?  

In het klassenoverzicht heeft u voor elke leerling een knopje beschikbaar waarmee u kunt 

inloggen als de betreffende leerling. Dit knopje stuurt u op dit moment nog niet naar de 

juiste plek; hierdoor ziet u geen leerlingwerk als u inlogt als de betreffende leerling. Wij 

werken aan een oplossing. 

 

Als ik het werk van mijn leerlingen bekijk, kloppen de scores niet. Hoe komt 

dat? 

Het meeste leerlingwerk is goed zichtbaar in het resultatenoverzicht. Voor ingewikkeldere 

componenten, zoals de grafiekentool en Geogebra, gaat het nog niet altijd goed. We 

werken aan verbetering. Als u vreemde zaken tegenkomt bij het bekijken van 

leerlingwerk, dan horen we dit graag.    

 

Wat moet ik doen om mijn zelfontworpen modules in de nieuwe DWO te zien? 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangaven zijn de modules die door docenten van de 

eigen school zijn ontwikkeld niet direct beschikbaar in de nieuwe versie van de DWO. 

Deze modules dient u handmatig over te zetten. Naast de backup-importfunctie voor 

modules, waarmee u individuele modules kunt overzetten (zie de vorige nieuwsbrief), 

bieden wij nu ook een backup-importfunctie voor mappen. Selecteer in de oude DWO 

(www.dwo.nl/java) een map (bijvoorbeeld de schoolmap), klik op Bestand en vervolgens 

op Backup map. Let op: het kan even duren voordat van alle modules een backup is 

gemaakt. Ga zodra de backup volledig is gemaakt naar www.dwo.nl/docent, selecteer uw 

schoolmap, klik op Bestand en vervolgens op Import map. Selecteer nu de backup van de 

map en alle modules in de map worden, in dezelfde mappenstructuur, in de nieuwe versie 

van de DWO geladen. Let op: ook dit laden kan weer even duren. 

 

Mijn zelfontworpen modules werken niet goed in de nieuwe DWO. Wat kan ik 

doen? 

De meeste activiteiten en modules werken in de nieuwe DWO op dezelfde manier als in 

de oude DWO. Toch kan het gebeuren dat u of uw leerlingen bij het werken met een 

module in de nieuwe DWO tegen lege pagina’s, ontbrekende componenten of andere 

problemen aanlopen. In de vorige nieuwsbrief gaven we al enkele tips voor het geschikt 

maken van uw modules voor de nieuwe DWO. In aanvulling daarop geven we hier nog 
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wat informatie en adviezen: 

 In het verleden konden activiteiten verschillende niveaus bevatten. Omdat het 

bewaren en weergeven van scores voor zulke activiteiten onoverzichtelijk werd, 

hebben we besloten deze functionaliteit niet meer te ondersteunen. In plaats van 

één activiteit met meerdere niveaus raden we u aan de activiteit in meerdere 

activiteiten te splitsen.  

 Sommige (oude) activiteiten zijn nog gemaakt met de oude versie van de 

auteursomgeving (van voor 2010). U kunt zulke activiteiten herkennen door op 

bewerken te klikken. In oude activiteiten staat geen vinkje bij ‘Nieuwe 

editorversie’, rechts bovenin het scherm. Deze activiteiten uit de oude 

auteursomgeving worden in de nieuwe DWO niet meer ondersteund en dient u dus 

te vernieuwen. Daarvoor vinkt u allereerst ‘Nieuwe editorversie’ aan. Vervolgens 

zal per activiteit bepaald moeten worden of er nog zaken aangepast moeten 

worden. Tip: als u ooit een activiteit heeft bewerkt op basis van een 

standaardmodule, dan is van die standaardmodule intussen ook een versie 

beschikbaar die is gemaakt in de nieuwe editorversie. 

 Als een specifiek antwoordvak of component (bijvoorbeeld een keuze-

antwoordvak, of Geogebra) niet naar behoren werkt, helpt het vaak om in de 

auteursomgeving het vak aan te klikken en opnieuw op te slaan (door weer op Ok 

te klikken).  

 Voor het nakijken van Geogebra-objecten dienen in de nieuwe versie niet de 

Nederlandse, maar de Engelse Geogebra-commando’s te worden gebruikt.  

 

Verhuizing DWO naar nieuwe server 

Op maandag 26 oktober wordt de DWO verhuisd naar een nieuwe professionele 

serviceprovider. Met deze stap kunnen we in de toekomst rekenen op een aanzienlijk 

hoger service-level, waarbij een betere performance en beschikbaarheid van de DWO 

wordt gegarandeerd.  

De verhuizing op 26 oktober valt voor de meeste (maar helaas niet alle) Nederlandse 

scholen in de herfstvakantie. Houdt u er rekening mee dat de DWO op deze dag niet 

gebruikt kan worden. 

 

Vragen en opmerkingen 

Wij blijven bereikbaar voor vragen en opmerkingen via wisweb@fi.uu.nl en het 

contactformulier en forum op www.dwo.nl/site. Willen uw collega’s deze nieuwsbrief ook 

graag ontvangen? Stuur even een mailtje naar wisweb@fi.uu.nl en we voegen ze toe aan 

de verzendlijst.  

 

Het DWO team 
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