
Cursus Onderwijs en ICT

Deel 22 (versie 1.0 NL 12-06-2011)

“een website maken met Google Sites”

door Serge de Beer

Inleiding

Een website kan een mooi medium zijn om gegevens te verzamelen. Zelfs wanneer je 

blogs, Twitter en YouTube gebruikt, kan zo'n site een punt van rust en overzicht zijn 

binnen een onderwijsproject. In dit deel van de cursus laat ik je zien hoe je eenvoudig en 

snel een site kunt maken met Google Sites. 

 Inloggen op Google Sites

 1. Ga naar sites.google.com 

 

 2. Login met je Google account (dit heb je eerder in deze cursus gemaakt).

 Als je al eerder sites hebt gemaakt, zie je deze staan, net als de sites die 

 verwijderd zijn.
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Een nieuwe site maken

1. Klik op de knop 'Nieuwe site maken'.

2. Kies een sjabloon. In dit voorbeeld kies ik voor het "Lege sjabloon".

3. Geef de site een naam. Ik noem deze "Cursus Onderwijs en ICT", dus typ ik 

"cursusonderwijsenict".

Thema en opties doen we even niks mee.
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4. Typ de getoonde veiligheidscode over.

5. Klik op de knop 'Site maken'.

De site is nu aangemaakt.
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Een pagina bewerken

Als het goed is, heb je een scherm, dat vergelijkbaar is met het onderstaande.

1. Klik op de knop 'Pagina bewerken'.

2. Pas de aanhef en de inhoud van de pagina aan.
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3. Klik op de knop 'Opslaan'.

Een nieuwe pagina maken

Je kunt je site nog verder uitbreiden met nieuwe pagina's.

1. Klik op de knop '+ Pagina maken'.

2. Als sjabloon kies je 'Webpagina'. Dit is de meest eenvoudige.

3. Typ een naam voor de pagina achter 'Naam:'.

4. Zorg dat 'Pagina op het hoogste niveau plaatsen' is geselecteerd.
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5. Klik op de knop 'Pagina maken'.

Je kunt de pagina gelijk bewerken. Opslaan doe je met de knop 'Opslaan'.

Een link toevoegen

Een website zonder links is bijna ondenkbaar; in Sites gaat dat heel makkelijk.

1. Typ de tekst, waar de link in moet komen.

 

2. Selecteer de tekst, die een link moet worden. In dit geval "LearningTour".

3. Klik in de knoppenbalk op 'Link'.
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4. Kies aan de linkerkant van het nieuwe scherm 'Webadres'.

5. Typ het adres van de site, waarnaar je wilt linken.

6. Klik op de knop 'OK' om de link te bevestigen. Hij staat nu in de tekst.
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Afsluiting

Uiteraard valt er veel meer te vertellen over het maken van Google Sites, maar wat je nu 

hebt geleerd, is de belangrijkste basis. Volg ook mijn weblog www.tipvandedag.nl voor 

meer handige tips. 

 Opdracht bij deel 22

Maak een eenvoudige website met een thema voor een les of project in 

Google Sites. 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht insturen per e-mail 

naar: serge@learningtour.nl met als onderwerp “opdracht O en I, deel 22”. Je krijgt 

dan een beoordeling van de opdracht.

In het volgende deel

Deel 23 van deze cursus gaat over programmeren.

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

www.learningtour.nl/cursus

Training en coaching op jouw school

Een schriftelijke cursus is natuurlijk heel handig als het gaat om tijd- en 

plaatsonafhankelijk leren, maar heeft als nadeel, dat je geen directe feedback krijgt van 

de trainer. Daarom kan ik ook trainingen en coaching geven op jouw school. Individueel en 

in groepsverband, van een dagdeel tot een uitgebreide leergang.

Wil jouw school hier gebruik van maken of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl

Schrijven van instructies

Soms moeten complexe zaken eenvoudig worden uitgelegd. Door lange ervaring in het 

geven van trainingen en opleidingen op het gebied van ICT en techniek kan ik de schakel 

zijn tussen ontwerper en eindgebruiker. 

Heeft jouw organisatie behoefte aan helder (multi-mediaal) instructiemateriaal, mail me 

dan op serge@learningtour.nl 

Cursus Onderwijs en ICT – deel 22

© 2009-2011 - Serge de Beer 8 van 9 info@learningtour.nl

http://www.tipvandedag.nl
http://www.tipvandedag.nl
http://www.learningtour.nl/coaching.htm
http://www.learningtour.nl/coaching.htm
mailto:serge@learningtour.nl
mailto:serge@learningtour.nl
http://www.learningtour.nl/cursus
http://www.learningtour.nl/cursus
mailto:serge@learningtour.nl
mailto:serge@learningtour.nl
mailto:serge@learningtour.nl
mailto:serge@learningtour.nl


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 © 2009-2011, 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.
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