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Forum (‘Forum’) 
 

Die module vir forumaktiwiteite stel deelnemers in staat om asinchrone gesprekke te voer; 

d.w.s. gesprekke wat oor ’n verloop van tyd plaasvind. Daar is verskeie soorte forums 

beskikbaar: ’n standaardforum (waar enigeen op enige tydstip ’n nuwe gesprek kan begin), 

’n forum waar elke student slegs een gesprek kan plaas, ’n vraag-en-antwoord-forum (waar 

studente eers iets moet plaas voordat hulle ander studente se bydraes kan sien), 

ensovoorts. 

 

Hoe om ’n forum te skep: 

 Stap 1:  

 Stap 2:  

 Stap 3: Klik op ‘Forum’. 

Stap 4: Vul die ‘Name’- en die ‘Description’-veld vir die forum in. 

 

 

 

 

 Stap 5: Kies die soort forum. 

 ‘Single simple discussion’: ’n Enkele onderwerp ter bespreking word op die 

blad ontwikkel; dit is nuttig vir gesprekke met ’n beperkte fokus. 

 ‘Standard forum for general use’: Dit is ’n oop forum waar enigeen op enige 

tydstip ’n nuwe onderwerp vir algemene bespreking kan begin. 

 ‘Each person posts one discussion’: Dit is nuttig wanneer jy wil hê elke student 

moet ’n gesprek oor die week se onderwerp begin, en al die ander moet op 

daarop reageer. 

 ‘Q&A’: In plaas daarvan dat deelnemers besprekings begin, stel hulle ’n vraag 

in hulle aanvanklike bydrae tot die gesprek. Ander studente moet daarop 

antwoord, en kan medestudente se reaksie op die vraag onder bespreking eers 

sien nadat hulle self gereageer het. 
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 ‘Standard forum’: Die formaat is soortgelyk aan ’n blog. 

 Stap 6: Laat aanhegsels tot 'n maksimum grootte van 20 MB toe (‘Maximum 

attachment size’). 

 

 
 
 

 Stap 7: Bepaal hoe deelnemers ingeskryf word: 

 ‘Optional subscription’ – deelnemers kan kies of hulle wil inskryf of nie. 

 ‘Forced subscription’ – almal word ingeskryf en kan dit nie kanselleer nie. 

 ‘Auto subscription’ – almal word aanvanklik ingeskryf, maar kan op enige 

tydstip besluit om dit te kanselleer. 

 ‘Subscription disabled’ – niemand mag inskryf nie. 

 Stap 8: Kies die manier van bepunting (indien van toepassing). 

 Stap 9: Stel die kriteria vir groepe of vrystelling. 

 Stap 10:   

 

Hoe om te verhoed of te sorg dat studente nuwe onderwerpe skep: 

 Stap 1: Maak die bladsy oop waar ’n mens die forum opstel. 

 Stap 2: Gaan na ‘Settings’ in die navigasiebalk op links. 

 Stap 3: Klik op ‘Permissions’. 

 

 

 

 

 

 

 Stap 4: Blaai met die lys af tot by ‘Allow/restrict student access’. 

 Stap 5: Klik op ‘To prevent students from starting new discussion’. 

 

 

 


