
Kop 2

Inloggen
Ga naar www.wikiwijs.nl
Klik op ‘Mijn lesmateriaal’ om in te kunnen loggen
Is je school al aangesloten op Wikiwijs, zoek dan
je school op en log in met je schoolaccount
Heb je geen schoolaccount, klik dan op
‘Entree-account'
Maak hier een Entree-
account aan of log in met
je bestaande account
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Een arrangement is een verzameling bronmaterialen,
aangevuld met eigen teksten, afbeeldingen, geluids-
fragmenten en interactieve vragen en toetsen
Klik op ‘Arrangementen’
Klik op ‘Nieuw arrangement’
Geef het arrangement een
titel en eventueel een samenvatting
Klik op ‘Arrangement maken’
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Wikiwijs maakt gebruik van ‘koppen’ om jouw
les te structureren: een ‘kop 1’ kun je
vergelijken met een hoofdstuk en ‘kop 2’ met een
pagina binnen dat hoofdstuk
Start een nieuw hoofdstuk door een ‘kop 1’ naar
links in het arrangement te slepen
Geef de ‘kop 1’ een titel en klik op ‘Opslaan’
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Sleep nu bijvoorbeeld een ‘tekst’ blok onder je
eerste ‘kop 1’. Je kunt direct de inhoud vullen
Zodra je klaar bent klik je op ‘Tekst opslaan’
Sleep nu een ‘video’ blok in je arrangement.
Open www.youtube.com, zoek een video op en
kopieer de link. Plak de link in het ‘video’ blok
en klik op ‘Opslaan’
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Een ‘kop 2’ gebruik je om een nieuwe
pagina binnen een hoofdstuk te maken
Onder iedere ‘kop 2’ sleep je de inhoud die
je op die specifieke pagina wilt tonen
Je kunt inhoud ook van het ene hoofdstuk naar
het andere slepen

�

�

�

Klik op de tab ‘Vormgeving’ om zaken als
lettertype, kleuren, logo en opmaak aan
te kunnen passen
Klik rechtsboven op ‘Preview’ om
een voorbeeld van jouw arrangement te zien
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Kop 1

Preview en vormgeving Antwoorden

Maak een arrangement aan

Statische inhoud toevoegen

Publiceren

Verschillende soorten inhoud

Interactieve inhoud toevoegen

AAN DE SLAG

De tab ‘Inhoud’ is geactiveerd. Rechts zie je het
overzicht met alle soorten inhoud die je in je
arrangement kunt slepen: kop 1, kop 2,
tekst, video’s, etc.
Met behulp van dit menu kan je jouw
les opbouwen
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Ga naar jouw arrangement op www.wikiwijs.nl
Open de tab ‘Publiceren’
Kopieer de link en deel deze met je leerlingen
via e-mail of de ELO op jouw school
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De leerling klikt op de link en opent direct de les
Door steeds op ‘Volgende’ te klikken doorloopt
de leerling alle pagina’s
De leerling kan ook links in het menu direct
een specifieke pagina openen
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De leerling krijgt direct feedback op vragen
in de les
Alle antwoorden die een leerling geeft blijven
bewaard tot de leerling de les afsluit
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Klik op de tab ‘Publiceren’ om je les te delen
met leerlingen
Klik hier op de knop ‘Publiceren’
Je krijgt nu een link ‘maken.wikiwijs.nl/…' te zien;
dit is de link die je met je leerlingen kunt delen
Leerlingen komen meteen in jouw les;
ze hoeven hiervoor niet in te loggen
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Kies in het rechtermenu ‘Vraag’ en
vervolgens ‘Meerkeuze’
Vul de vraag en de antwoordopties in
en geef aan wat het correcte antwoord is
Klik op ‘Opslaan’
Let op: Wikiwijs slaat geen antwoorden op.
Zodra een leerling de website verlaat, worden
de antwoorden verwijderd
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Deel de link

De leerling start jouw les

LESVOORBEREIDING

Met Wikiwijs maak je zelf in een paar stappen volwaardige digitale lessen.
Combineer video’s, teksten, vragen, afbeeldingen en directe feedback tot een les of
lessenserie, die je meteen met je leerlingen kunt delen. Ook kun je samen met collega’s
online aan dezelfde lessen werken. In deze Kickstarter laten we je zien hoe je een
les bouwt, opmaakt en deelt.

Maak je eigen
digitale lessen met



GOUDEN TIPS HOE VERDER

RESULTAAT MINDER GESCHIKT VOOR

030-2324880
info@voortgezetleren.nl
www.voortgezetleren.nl

Voortgezet Leren is een programma van de
VO-raad samen met Schoolinfo.

MINDER GESCHIKT VOOR

� Een tablet of laptop is noodzakelijk om de
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lessen te kunnen maken en delen. Je kunt een
les wel offline volgen door deze te
downloaden als PDF of eBook.

Online contact: Wikiwijs heeft geen
mogelijkheid om als docent op werk van je
leerlingen te reageren. Leerlingen kunnen
ook niet onderling samenwerken.

Voortgang inzien: resultaten van leerlingen
verdwijnen als je uitlogt bij Wikiwijs en zijn
niet in te zien door de docent.
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Je kunt ook bestaande arrangementen van
anderen kopiëren en aanpassen. Ga hiervoor
naar de homepage van Wikiwijs en type de
gewenste zoekterm direct in het vak ‘Zoek op
onderwerp, vak of leerniveau’.

Heb je een arrangement gevonden dat
je wilt kopiëren, klik dan op het pijl icoon links
in een arrangement en dan op
‘Kopieer arrangement’.

Je kunt een Wikiwijsarrangement downloaden
en plaatsen in verschillende ELO's. Zo kun je
de voortgang van de leerlingen volgen.

Voor jou:
� Handig om alle lesinhoud in een heldere
structuur bij elkaar te brengen. Jij bepaalt
de precieze volgorde en inhoud.

Voor de leerlingen:
� Lessen met een duidelijke navigatie en
verschillende soorten interactie.

Vraag je leerlingen ook eens zelf een les
te maken; wie doceert leert zelf immers het
meeste!

Bekijk eens lessen van andere docenten, het
is interessant om te zien hoe zij hun les
opbouwen.

Meer uitleg nodig?
� Bekijk de video met uitleg:
bit.ly/wikiwijs-uitlegvideo
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