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Electronic Multimedia Course Generator© (EMCG) 

Algemeen 
 
EMCG is auteurssoftware ontwikkeld door CTL-UHasselt waarmee opleiders en educatieve 
instellingen zelf webgebaseerde leerinhouden voor verscheidene inhouden/disciplines kunnen 
genereren en publiceren. EMCG biedt multimediale oefentypes voor online interactief leren met 
automatische correctie en mogelijkheden voor uitgebreide feedback.  
 
Het platform heeft een intuïtief design waarvoor geen programmeer- of technische kennis vereist is 
om elektronische leerinhouden (oefeningen, theoriepagina’s, woordenboeken) aan te maken. Het 
platform is online toegankelijk waarbij inhouden, auteurs en eindgebruikers (studenten) in een 
database worden opgeslagen.  
 
De software ondersteunt de volgende acties: 

 aanmaken en wijzigen van leerinhouden en elektronische cursussen (auteursplatform) met 
behulp van een WYSIWYG tekst- en afbeeldingseditor in de auteursomgeving 

 publiceren van leerinhouden en elektronische cursussen naar de online leeromgeving voor 
studenten met keuze tussen  

o een HTML5 versie: zowel desktop  (vaste of mobiele computer) als mobiel (tablet) en  
o een Silverlight versie: enkel desktop (vaste of mobiele computer) 

 beheer van leerinhouden en eindgebruikers via de adminomgeving 
 
Dankzij de UNICODE ondersteuning kan de software voor alle talen gebruikt worden. 
 
De e-learningmodules die met EMCG zijn aangemaakt kunnen zowel gepubliceerd worden in een 
leeromgeving voor vaste en mobiele computers (PC of Mac) als in een leeromgeving die ook voor 
mobiele toestellen (tablets) toegankelijk is.  
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Theoriepagina’s en beschikbare oefenvormen (14) 
 

 Theoriepagina’s kunnen opgebouwd worden aan de hand van een WYSIWYG tekst- en 
afbeeldingseditor. Hierbij kunnen makkelijk afbeeldingen, geluids- en videobestanden, tabellen en 
Word-documenten ingevoegd of geïmporteerd worden. Afbeeldingen kunnen in de pagina zelf nog 
aangepast worden met de ingebouwde afbeeldingseditor. Links naar online bronnen kunnen 
ingevoegd worden. Via de Preview-functie kan de auteur een Student View voorbeeld bekijken. 
 

 
 

 Ook in elke oefeningmodule kan de WYSIWYG tekst- en afbeeldingseditor gebruikt worden om 
multimediale pagina's op te stellen. 
 

 Aantal pogingen per oefening voor student instelbaar. 
 

14 verschillende oefenvormen zijn beschikbaar 
 

Fillin (vul in) 
o gatentekst 
o benoem afbeeldingen 
o luisteren en invullen 
o video bekijken en invullen 

 
Multimedia feedback, Synonyms (multiple correct answers), Initial hints 
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Choose from scroll (kies uit rolmenu) 
o multiple choice binnen gatentekst, optie: vorm woorden nog aanpassen na kiezen 
o luisteren en juist antwoord voor elk woord kiezen 
o video bekijken en juist antwoord kiezen 

 

 
 
Lemma & Hints, Fake items, Alternatives (also multiple correct answers), Multimedia feedback, Initial 
hints 
  

Multiple choice (meerkeuzevragen) 
o juist antwoord bij beeldopdracht 
o juist(e) antwoord(en) bij video  
o juiste antwoord bij audioopdracht 
o kiezen uit audio-afleiders 
o kiezen uit beeldafleiders  
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Feedback, multiple answers 
 

Selectwrite (tekst slepen uit lijst en vorm aanpassen) 
o woorden (optie: woordenboekvorm) slepen naar gatentekst 
o de chronologische volgorde van een reeks herstellen 
o volgorde van elementen van de zin herstellen 
o tekst naar afbeeldingen slepen 
o luisteren en zinnen aanvullen 

 

 
 
Lemma & Hints, Fake items, Feedback, Initial hints 
 

Drag & drop (multimedia i.e. audio, beeld, video slepen naar 
gatentekst) 

o gatentekst aanvullen 
o afbeeldingen of audio/video naar gatentekst slepen, deze worden na slepen omgezet in tekst 
o luisteren en aanvullen 
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Multimedia drag & drop, Feedback 
 

Couple (multimedia slepen naar vakken met tekst, audio, beeld, video) 
o afbeeldingen of audio/video naar definitie of beschrijving slepen, na slepen verschijnt een 

tekst 
o afbeeldingen of audio/video met andere afbeeldingen of audio/video combineren 

 

 
 
Multimedia drag & drop, Feedback, optie tegen de tijd 
 

Locate (localiseer/klasseer multimedia op hotspots op een centrale 
afbeelding) 

o tekst, afbeeldingen of audio/video naar een kaart of afbeelding slepen 
o elementen naar een groep slepen 

 
 
Feedback expected error 

 

Write (schrijfoefening) 
o vertaling volledige zinnen 
o zinnen vormen op basis van sleutelwoorden 

 
Solutions (multiple correct answers) met Synonym generator, Hints, Feedback 
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Remember (memoriseer- en schrijfoefening tegen de tijd) 
o stukken tekst memoriseren en opschrijven 

 
Multimedia opgave 
 

Identify (benoem schriftelijk de afbeelding) 
 
Solutions (multiple correct answers) met Synonym generator 

 

Listenwrite (dictee volledige zinnen) 
 
Solutions (multiple correct answers) met Synonym generator 

 

Recordcompare (stem opnemen en vergelijken met 
voorbeeldopname) 

o mondeling vertalen 
o mondeling een afbeelding benoemen 

 
Stimulus + Reply vakken, antwoorden verbergen vóór opname, multimedia feedback (pop-up) 
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Discover (tekst of audio naar beelden slepen, waarbij onderliggende afbeelding 
geleidelijk aan verschijnt, deze schriftelijk benoemen tegen de tijd) 

 
Answers (multiple correct answers), Feedback  
 

Explore (overzichtsafbeelding verkennen met doorkliks naar sequentiële 
multimediale pagina's) 

o thema verkennen, vb. aan de hand van een mindmap 
 
Convert text to image, Image & hotspots, Pages (multimedia) 
 

 
 
 
 


