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Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 1, deel 8 (versie 1.0 NL 2-3-2010) 

“de elektronische leeromgeving” 

door Serge de Beer 

 

 

Inleiding 

Er was een tijd, dat ik opdrachten van leerlingen nog op diskettes kreeg aangeleverd.  

1,44 mb leek toen een aardige hoeveelheid ruimte, maar inmiddels lachen we daar om. 

Gelukkig bieden online digitale systemen tegenwoordig heel veel mogelijkheden om iets in 

te leveren, die veel verder gaan dan alleen de directe overdracht van bestanden. In dit 

deel van de cursus wil ik je laten zien, welke mogelijkheden een ´elektronische 

leeromgeving´ kan bieden. Ik benader dit onderwerp vanuit één van de toepassingen, om 

je een beeld te geven van de veel gebruikte basismogelijkheid. Uiteraard hebben alle 

systemen zo hun eigen mogelijkheden en manier van gebruik. Ook beschikken nog niet 

alle  scholen over een elektronische leeromgeving (hierna afgekort als ELO) of is deze niet 

actief in gebruik. Daarom benoem ik enkele mogelijkheden en geef hierbij een gratis te 

gebruiken alternatief op internet. Let wel; deze alternatieven geven uiteraard niet de 

samenhang die een professionele ELO wel kan bieden. 

 

Wat is een ELO? 

ELO´s heb je in heel veel verschillende soorten en maten. De meeste ELO´s zijn breed 

inzetbaar. Niet afhankelijk van de lessen die er in worden aangeboden. Een aantal 

functionaliteiten is vrijwel in iedere ELO aanwezig: 

 

• Aanbieden van content (lesstof) 

• Samenwerken aan documenten 

• Inlevermogelijkheid voor opdrachten 

• Beheer van klassen en clusters 

• Een agendafunctie 

• Mogelijkheid om berichten te sturen 

• Mogelijkheid om te chatten 

 

Sommige ELO´s bieden ook nog extra mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 

• Vastleggen van doelen of studiewijzers 
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• Portfolio 

• Toetsen maken 

• Plagiaatcontrole 

 

Omdat de invulling van het pakket nog al eens wil verschillen is het lastig om precies aan 

te geven wanneer iets een pure ELO is en wanneer niet. Ik hanteer zelf de onderstaande 

´grove´ indeling: 

 

• ´traditionele´ ELO´s met een breed scala aan mogelijkheden 

(bijvoorbeeld Fronter, Teletop of N@Tschool) 

 

• ELO gekoppeld aan lesmateriaal 

(bijvoorbeeld de omgeving van Codename Future) 

 

• Documentmanagement systemen, ingezet als ELO 

(bijvoorbeeld LiveLink in het Groene onderwijs) 

 

• Overige systemen met ELO-achtige functies 

(bijvoorbeeld het leervolgsysteem Trajectplanner) 

 

 

Over het algemeen hebben ELO´s een heldere indeling, die zich het best laat vergelijken 

met een schoolgebouw. De ELO Fronter hanteert bijvoorbeeld de volgende (vrij vertaalde) 

beeldspraak. De ELO is “het gebouw”, hierin bevinden zich mappen, die “gangen” worden 

genoemd en aan deze gangen grenzen de samenwerkingsruimtes, de “klaslokalen”. 

 

De indeling van een dergelijke ruimte is vaak door de leraar zelf te bepalen. Tenslotte 

gebruikt niet iedereen dezelfde functionaliteiten. Net zoals je geen practicumtafel met 

gasaansluiting in het lokaal voor Duits hebt staan. 

Ook moet je beslissen voor wie een ruimte wordt ingericht. Doe je dit bijvoorbeeld per 

klas, sectie of leerjaar. Alles is mogelijk. 
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ELO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorbeeld van de indeling van een ELO 

 

Een nieuw verschijnsel zijn de oplossingen in “the cloud”. Deze term wordt gebruikt voor 

systemen, die beheerd worden door de leverancier en waarbij de gebruiker niet precies 

weet waar de gegevens staan. Een voorbeeld van een “cloud” toepassing is Gmail. De 

fabrikanten Google en Microsoft hebben een dergelijke gratis toepassing beschikbaar voor 

het onderwijs. Respectievelijk onder de naam “Google Apps” en “Live@EDU”. Dit zijn geen 

echte ELO´s, maar bieden door een combinatie aan producten een vergelijkbare 

functionaliteit. Er wordt onder experts nog veel discussie gevoerd over dergelijke 

systemen. Er zijn groepen, die beweren dat een traditionele ELO niet meer noodzakelijk is, 

omdat alle mogelijkheden op internet vrij te verkrijgen zijn, terwijl anderen juist van 

mening zijn dat leren alleen met een systeem mogelijk is dat daar volledig op is toegerust. 

 

Wellicht kun je na het volgen van dit deel van de cursus je eigen mening vormen in deze 

discussie. Nogmaals: ik beschrijf een (basis)functionaliteit en geef het vrij beschikbare 

alternatief. Dit doe ik, zodat je er mee kunt experimenteren. Mocht je op school de 

beschikking hebben over een ELO, dan kun je uiteraard ook deze inzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bètavakken 

Ruimte 
Natuurkunde 

Ruimte 
Scheikunde 

Talen 
 
 
Ruimte 
Engels 

Ruimte 
Frans 
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Een basistoepassing van een ELO  

 

 Aanbieden van content   

 

Met de toename van digitaal lesmateriaal wordt het steeds aantrekkelijker de stof 

aan te bieden vanuit een ELO. Je kunt de leerlingen dan verwijzen naar een 

bepaalde digitale ruimte en eventueel differentiëren door verschillende mappen aan 

te maken binnen deze ruimte.  

 

De ELO is een prima verzamelplek. De  aangeboden content hoeft zich niet altijd in 

de ELO zelf te bevinden. Kijk maar naar het volgende voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen kunnen vervolgens zelfstandig aan de slag met het aangeboden 

materiaal. Omdat nu de mogelijkheid is ontstaan om zelf arrangementen te maken, 

verwijzen sommige leraren direct naar een bepaalde samenstelling van materiaal in 

vrij beschikbare arrangeeromgevingen. Ik laat een voorbeeld zien in Wikiwijs. 

 

Ruimte in de ELO 
 
 Word-document met uitleg over de les 

Link naar introducerende YouTube video 

Link naar arrangement in Wikiwijs 
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Een arrangement maken in Wikiwijs 

 

Om de volgende voorbeelden zelf uit te kunnen voeren, heb je een Entree-account 

nodig. Dit is een account dat gebruikt wordt voor diverse educatieve diensten, zoals 

Teleblik en CFI. Je kunt het account aanmaken via http://entree.kennisnet.nl/ 

 

Ga naar www.wikiwijs.nl 

 

 

 

 

Klik linksboven op ´Arrangeren´ 
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Je krijgt eerst een korte uitleg over arrangeren. Als je iets naar beneden scrollt, 

(afhankelijk van de omvang van je scherm) vind je de link om naar het 

daadwerkelijke arrangeren te gaan. Klik op deze link. 

 

Je komt nu op een scherm, waar je wordt gevraagd om in te loggen. 

 

 

 

Vul je gegevens van je Entree account in en klik op ´Inloggen´ 
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Je ziet, dat ik al een arrangement heb staan met de naam “Wat is techniek?”. 

 

Ik laat je nu zien, hoe je een nieuw arrangement kunt maken. Klik daarvoor eerst 

op ´Nieuw arrangement´ 

 

 

 

Vul de gegevens in en klik op de knop ´OK´ 
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In het scherm dat vervolgens in beeld komt, klik je op de tab ´Inhoud´ 

 

 

 

Omdat deze les over ELO’s gaat en niet over arrangeren, laat ik je vlug twee zaken 

zien om toe te voegen aan het arrangement. Het gaat om het idee tenslotte. In een 

ander deel van de cursus kom ik nog uitgebreid terug op arrangeren. 

 

Klik eerst op de uitrolmenu met het opschrift ‘Voeg toe:’ en kies ‘Kop/menu’. 
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Typ vervolgens een koptekst. Bijvoorbeeld als hieronder. 

 

 

Druk daarna op ‘OK’. Dit wordt nu getoond in het overzicht van het arrangement. 

 

 

 

Dit doe je nu nog een keer, maar dan om echte inhoud toe te voegen. 

 

 

Typ een vervolgens een stukje tekst. 
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Druk daarna op ‘OK’ 

 

 

Het resultaat van dit schitterende arrangement kun je bekijken door op ‘Preview’ 

te klikken. Je ziet het dan, zoals de leerlingen het straks ook zullen zien. 

 

 

 

Publiceren van arrangementen 

Aangezien het hier een oefensituatie betreft, lijkt het mij beter de arrangementen 

nog niet officieel te delen met de buitenwereld. Wanneer je echter een prachtig 

arrangement hebt gemaakt, kun je dit doen door in Wikiwijs op ‘Publiceren’ te 

klikken. De rest wijst zichzelf. 

 

Aangezien we (zoals hierboven in het kader beschreven) droog oefenen, laat ik je 

zien hoe je het internetadres van het arrangement kunt vinden en gebruiken. 

Wanneer je echter op dit adres klikt, zal Wikiwijs aangeven dat het een nog niet 

gepubliceerd arrangement betreft. 

 

Om het adres te vinden, klik je op de tab ‘Algemeen’ 
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 Selecteer de ‘URL’ en kopieer deze. Bijvoorbeeld met de toetscombinatie ‘Ctrl+C’. 

 

Deze URL kun je nu gebruiken in je ELO. Vrijwel alle ELO’s hebben de mogelijkheid 

om een link op te nemen naar een externe pagina. Zo kun je dus in de digitale 

ruimte binnen de ELO naar een verzameling aan arrangementen linken.  

 

Ruimte om content aan te bieden 

Omdat ik natuurlijk niet weet of jullie op school een ELO gebruiken en niet welke, 

laat ik het aanbieden van content zien met een vrij toegankelijke mogelijkheid. In 

dit geval Google Groups. Een gratis mogelijkheid om discussiegroepen te maken. 

Uiteraard biedt een dergelijke groep niet alle voordelen van een echte ELO, maar 

om het principe te doorgronden of als eenvoudig alternatief is het toch goed om 

even te bekijken. 

 

Ga naar http://groups.google.com  
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Op de pagina, waar je dan komt, klik je rechtsboven op ‘Aanmelden’. 

 

 

 

Vul nu de gegevens van je Google-account in. Dit heb je aangemaakt in een eerder 

deel van de cursus.  

 

Mocht je nog geen Google-account hebben, klik dan op ‘Een account maken >>’ 

 

Je ziet nu het startscherm van Google Groups. Zoals je kunt zien, neem ik deel aan 

een Group. 
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Je gaat nu zelf een (discussie)groep aanmaken. Klik rechtsboven op de knop 

‘Maken…’. 

 

 

 

Vul de gegevens in. Je mag zelf iets bedenken. Om het ‘besloten’ karakter van een 

ELO zo dicht mogelijk te benaderen, kies je bij ‘Een toegangsniveau kiezen’ voor 

‘Beperkt’. 

 

Het is handig om de URL van de groep even over te nemen. Bijvoorbeeld door deze 

even te kopiëren en in een tekstverwerker te plakken. In dit voorbeeld is de URL: 

http://groups.google.com/group/deel-8-cursus-o-en-i  

 

Klik vervolgens onder aan de pagina op de knop ‘Mijn groep maken’. 

 



 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1 – deel 8  

© 2009/2010 - Serge de Beer 14 van 22 info@learningtour.nl 

Zoals vaak bij online formulieren moet je eerst nog een code overtypen om aan te 

geven, dat je een mens bent en geen computer, die stiekem misbruik van het 

formulier aan het maken is. 

 

 

 

Typ de code over en klik op de knop ‘Mijn groep maken’. Geen probleem als je de 

code niet goed hebt. Google komt dan weer met een nieuwe code. Soms zijn de 

codes zo onleesbaar, dat je wel drie tot vier pogingen moet doen. 

 

 

 

Op de pagina waar je dan bent gekomen, kun je mensen uitnodigen. Simpelweg 

door hun e-mailadres in te typen. In het onderste veld kun je de tekst voor de 

uitnodiging typen. Dit slaan we nu over, door op de knop ‘Deze stap overslaan’ te 

klikken. 
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De groep is nu klaar voor gebruik. 

 

 

 

 

Een pagina maken in een Google groep 

Om nu het arrangement, dat we hebben gemaakt in de vorige oefening, aan de 

groep toe te voegen maken we een pagina aan. Klik daarvoor op  

‘Een aantal pagina’s maken’. 

 

 

 

Neem vervolgens de gegevens over of bedenk zelf een leukere titel en tekst. 

 

Druk daarna op de knop ‘Opslaan en publiceren’ onder aan de pagina. 
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Je krijgt nu de mogelijkheid om een bericht te verzenden in de discussiegroep zelf. 

Aangezien er nog geen leden zijn, heeft dat weinig zin. Normaal zou dit een mooie 

optie zijn, omdat dan alle leden bericht krijgen, dat er een nieuwe pagina is. 

 

 

 

Klik in dit geval op de knop ‘Overslaan’. 

 

 

 

Je ziet het resultaat van de pagina. Uiteraard kun je dit zo spectaculair maken als 

je zelf wilt. Inclusief afbeeldingen en video’s. Voor leerlingen spreekt dat zeker aan.  

 

Ga weer terug naar de eerst pagina van de groep door links op ‘Startpagina’ te 

klikken. 
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Je ziet, dat de pagina nu is toegevoegd aan de startpagina. De leden hoeven er 

alleen maar op te klikken om de inhoud te kunnen lezen. 

 

Een bestand uploaden 

Een andere mogelijkheid, die ELO’s bieden, is het uploaden van bestanden. Dit 

heeft drie toepassingen: 

 

1. een leraar kan bestanden aanbieden aan de leerlingen; 

2. leerlingen kunnen bestanden aanbieden ter beoordeling; 

3. leerlingen kunnen bestanden uploaden om samen aan te werken. 

 

Klik op ‘Een aantal bestanden uploaden’. 

 

 

 

Klik op de knop ‘Bladeren’ 
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Selecteer het juiste bestand en druk op de knop ‘Openen’ 

 

 

 

Je ziet dat het bestand in de lijst met bestanden is komen te staan. Helaas is 

Google wat karig met de opslagcapaciteit in discussiegroepen… 

 

Keer weer terug naar de eerste pagina van de groep door op ‘Startpagina’ te 

klikken. 

 

Je ziet, dat de pagina zich steeds beter aan het vullen is. Ook het bestand staat nu 

over de startpagina. 
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Leden toevoegen 

Omdat we natuurlijk weinig hebben aan een leeromgeving, waar we alleen zelf 

toegang toe hebben, laat ik je zien hoe je leden kunt toevoegen. 

 

Klik op ‘Leden uitnodigen of toevoegen’ 

 

 

 

In dit scherm kun je leden uitnodigen door hun mailadres in te typen. Dit zagen we 

al bij het aanmaken van de discussiegroep. Wil je meer adressen tegelijk invullen, 

dan kun je deze scheiden door een komma te gebruiken. 

 

In het veld ‘Schrijf een uitnodiging’ kun je een boodschap schrijven om mensen 

over te halen ook daadwerkelijk lid te worden. Zij ontvangen vervolgens een e-mail 
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met deze uitnodigingstekst. Wanneer zij hier positief op reageren,  

zijn ze lid van de groep.  

 

 

Je hebt in dit deel van de cursus kennis gemaakt met een heel beperkt aantal 

toepassingen van een ELO. Zoals gezegd, is elke ELO anders. Om er goed mee te leren 

werken, is het aan te raden een training te volgen van de leverancier, een gespecialiseerd 

bureau of trainer. Je kunt de mate, waarin je een ELO inzet bij het leren, zelf bepalen. 

Sommige leraren zullen alleen een klassenboek er in bijhouden voor het huiswerk (vaak 

op verzoek van de directie), terwijl anderen er hun hele programma aan ophangen. Door 

deze kennismaking hoop ik in elk geval je interesse voor deze digitale toepassing te 

hebben vergroot. De mogelijkheden zijn enorm! 
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Opdracht bij deel 8 

 

Opdracht 

Maak een eenvoudig arrangement in Wikiwijs en plaats deze in een Google 

discussiegroep, zoals omschreven in dit deel van de cursus.  

 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht (de URL van het 

formulier) insturen per e-mail naar: serge@learningtour.nl met als onderwerp 

“opdracht O en I, deel 8”. Je krijgt dan een beoordeling van de opdracht. 

 

(In dit geval kun je mij natuurlijk ook direct vanuit de groep uitnodigen!) 

 

 

In het volgende deel 

Deel 9 van deze cursus zal gaan over de toepassing van digitaal geluid. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

 

Coachings- en certificeringstraject via contactpersoon 

Het is, naast het individuele traject, ook mogelijk coaching via een contactpersoon 

(bijvoorbeeld de ICT coördinator) binnen de organisatie te laten verlopen. Hij of zij 

verzamelt dan de vragen en bespreekt deze met mij. Dit traject is veel voordeliger dan het 

individuele traject (Euro 29,50 per maand, excl. btw), namelijk Euro 74,58 (per maand, 

excl. btw) per fysieke locatie (ongeacht het aantal medewerkers). Dus vanaf 3 personen 

geniet u al voordeel. Tevens krijgt de contactpersoon (en het management) advies over 

de toepassing van ICT binnen het onderwijs. Ook bij deze variant ontvangen de 

deelnemers een certificaat. 

 

Wil jouw school deelnemen aan dit traject of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl 

 

Aanmelden voor het individuele traject kan op: 

www.learningtour.nl/coaching.htm  
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Paragin | Remindo, www.remindo.nl  

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving. 

RemindoContent 

 

Medsto, www.medsto.nl     

Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2010, LearningTour, Serge de Beer 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.  

 

Kopiëren en verspreiding van dit bestand als geheel is toegestaan! Graag zelfs. 


