
Leermiddelennetwerk





Tip: https://www.youtube.com/watch?v=xo1Eta157UQ
 

I changed my password 
into ‘incorrect’ so 
everytime I forget it, 
it tells me my 
password is ‘incorrect’!

https://www.youtube.com/watch?v=xo1Eta157UQ
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/30/10/40/key-1013662_960_720.jpg




Paswoorden onthouden

• Nergens anders gebruikt

• Lang!

• Cijfers en hoofd en 
kleine letters

Vb. Kw8w00rd.T



leermiddelen

netwerk



Gemodereerd 
en 
gemetadateerd 
lesmateriaal



KAHOOT!

http://blog.getkahoot.com/post/56324962813/how-does-kahoot-
differ-from-existing-student-response

Leermiddel: 47362 

KAHOOT!

https://getkahoot.com/
http://blog.getkahoot.com/post/56324962813/how-does-kahoot-differ-from-existing-student-response
http://blog.getkahoot.com/post/56324962813/how-does-kahoot-differ-from-existing-student-response
http://www.klascement.net/sites/47362
https://create.kahoot.it/share/kc-workshop-2019/d7e889b3-4055-452c-917c-c55c3701d161


Once upon a time
Hans De 
Four,
Leerkracht wiskunde



Team van 24
https://www.klascement.net/leden/team/



BOTTOM

UP



Kracht
van het 
netwerk



Je profiel bepaalt de personalisatie 
van KlasCement:

• Filters

• Nieuwsbrieven

• Leermiddelsuggesties

• Netwerk

Je profiel







Controleer je profiel

Controleer je gegevens en pas aan:

• Onderwijsniveau(s)

• Vak(ken)

• Je school / scholen



Je instellingen

Met de optimale instellingen haal 
je het beste uit KlasCement
• Abonneer op de nieuwbrief!
• Ontvang meldingen eens per dag

(of per week)

• Controleer je 
privacy-instellingen



Nauwkeurig zoeken
op KlasCement 



houtbewerking





Kies je weergave:



Filteren op: 



Geavanceerd 
zoeken



Zoek “breed”

Verfijn

Sorteer

Weinig filters

Voeg filters toe
bij te veel resultaten

op datum/score



Favoriete zoekactie maken (filter instellen)



Als je dit aanvinkt, krijg je 
een melding wanneer er 
nieuw lesmateriaal is voor 
deze zoekopdracht.



• Gebruik snel opgeslagen zoekacties.
• Beheer je zoekacties:

• Pas de naam aan;
• Schakel meldingen in/uit;
• Verwijder zoekacties.



1. Omschrijving

2. Downloadlink

3. Deze leermiddelen interesseren je 
wellicht ook!

4. Metadata

5. Scores en reacties

De detailpagina:



Info i.v.m. het leermiddel:

Nummer: Voor elk LM uniek. Zo kan 
je het leermiddel snel terugvinden 
op KC ($nummer in de zoekopdracht 
typen)

Licentie: info i.v.m. auteursrechten

Deel met collega’s

Meld probleem:
Wanneer een link niet meer werkt of 
je een foutje in het leermiddel vindt. 
Lies helpt je dan graag verder.



Ook op je smartphone werkt 
KlasCement!

Je kan leermiddelen 
opzoeken en bekijken, 
zoekacties bewaren en 
favorieten maken, reacties 
plaatsen…



Zoek leermiddelen

• Zoek een leermiddel dat je volgende week 
kan gebruiken

• Bewaar een zoekactie
• Sorteer leermiddelen op datum of op score
• Filter ook eens op soort leermiddel

• Tip: filter ook eens leermiddelen die 
niet-vakgebonden of 
niet-niveaugebonden zijn.



Favorieten

De/Jouw beste 
leermiddelen altijd en 
overal bij de hand.

Knop staat naast de titel van het LM



Na favoriet maken 
kan je het leermiddel 
snel in je 
favorietenlijst 
terugvinden. 

De lijst is 
doorzoekbaar!

Maak favoriet



Orden je favorieten, deel ze met 
collega’s, volg favorietenmappen.



Geef je map een 
herkenbare afbeelding

Deel je map met collega’s 
of deel ze op FB

Vul de omschrijving aan, 
zodat collega’s weten wat 

ze er kunnen vinden.



Bekijk je favorietenpagina

• Maak favorieten aan

• Stop ze in een map

• Bekijk al je favorieten. Zit het 
nieuwe leermiddel er in?

• Pas je mappen aan met een 
omschrijving en/of  afbeelding.



Kopieer favorietenmappen 
(en volg)

• Favorietenmap kopiëren 
= alle leermiddelen worden ook 
jouw favoriet

• Volgen: je krijgt een melding bij 
elke nieuwe toevoeging aan de 
map.
Let op: wordt niet automatisch toegevoegd aan jouw map!



Kopieer favorietenmappen
• Zoek (via leden – profiel) naar de 

favorietenmappen van anderen 
en kopieer ze.



Geef scores en reacties

• Zo kunnen we (nog beter) sorteren 
op kwaliteit volgens het netwerk.

• Zo motiveer je delers van 
lesmateriaal om te blijven delen.

• Je krijgt KlasCementpunten

Schrijf een reactie bij het leermiddel 
dat je goed vond.
Geef het ook een score.



KlasCementpunten

• Geven je activiteit weer op de site.

• Punten dalen bij het bekijken van 
leermiddelen (-2 punten)

• Punten stijgen als jij bijdraagt aan 
het netwerk: reacties, scores, 
leermiddelen, … (+ … punten)





Deelsites van KlasCement 



Terug naar 
KlasCement

i: hier 
krijg je 

meer info 
over de 

doelgroep

Je kan 
verder 
filteren 
met de 
zoek-kn
oppen



https://www.klascement.net/kiezenvoorstem




• Zoek op KC naar interactieve oefeningen

• Leuke/interessante… oefening gevonden?
o Noteer het nummer in de kantlijn van je 

boek
o Leerlingen vinden de oefening makkelijk:

www.oefen.be/nummer
o Jij (of de collega waarmee je deelt) vindt dit 

makkelijk terug op KC:
typ $nummer in de zoekbalk



Gebruik het netwerk

Scores en reacties geven

Forum

Favorietenmappen delen

Collega’s uitnodigen

Andere leden zoeken





Nascholingsorganisaties

• Wie geeft er nascholing voor 
onderwijs in Vlaanderen?

Zoek op interesse, locatie of op 
naam van de organisatie.



Facebook

• Wedstrijden
• Achter de schermen
• Interessant materiaal
• Humor en ontspanning

www.facebook.com/klascement 
→ Like en/of  volg de pagina!

Zoek op Facebook naar KlasCement, 
en stuur Jasper een leuke boodschap! 

http://www.facebook.com/klascement


ZELF TOEVOEGEN



Deel je eigen materiaal, een interessante 
website, een online oefening…

Ontdek zelf 
hoe snel je 

leermiddelen 
kan delen met 

andere 
leerkrachten!



“Wordt mijn materiaal beoordeeld?”

NEE!

Moderatie is:
• optimaliseren van de 

vindbaarheid,
• controle op legaliteit, ontsluiting, 

accuraatheid en auteursrecht,
• tikfoutjes aanpassen.



Hoe voeg je leermiddelen toe?

Wat kan je toevoegen?

Wat met auteursrecht ?

Wordt mijn leermiddel beoordeeld?

Wat zijn de voordelen van toevoegen?



Vaak gehoorde 

opmerkingen“Maar dit is maar een eenvoudig blaadje…”
 » Wat voor jou ‘eenvoudig’ is kan anderen inspireren

“Ik baseerde me op het werk van iemand 
anders (op KlasCement ).”
 » toevoegen met naamsvermelding

“Ik maakte lesmateriaal bij een methode”
 » kopieren mag niet, materiaal bij methode maken wel.

 “Werk van iemand anders toevoegen?”
 » als je de toestemming hebt, of een online link mogelijk 
is (bv. YouTubevideo’s)



Auteursrecht



Auteursrecht

Auteursrecht
Enkele hoofdpunten:

Je hebt heel wat mogelijkheden binnen onderwijs 
als:
▪ het een citaat is,
▪ je auteursrechtelijk materiaal gebruikt voor 

bereiken leerplandoelen (niet ter ‘opfleuring’) 
▪ je steeds de bronnen vermeldt
▪ je de inkomsten van de auteur niet schaadt
▪ als je school REPROBEL betaalt.

LEES: klascement.net/auteursrechten



Dus:▪Gebruik auteursrechtvrije 
afbeeldingen
klascement.info/help/vrij 
▪Verwijder louter illustratieve 

foto’s  afbeelding
▪Voeg altijd bronnen toe
▪Vervang foto door link naar 
de afbeelding

https://klascement.info/help/vrij/


Mijn persoonlijke favo’s

• www.pixabay.com 

• www.freepik.com

• www.visualhunt.com

• www.sclera.be

• www.d-maps.com

• www.wikipedia.org



VIDEO toevoegen

https://klascement.info/help/video-toevoegen/

https://klascement.info/help/video-toevoegen/


Er zijn drie manieren om video toe 
te voegen:

a) via de link naar YouTube of 
Vimeo;

b) door de video op te laden naar 
KlasCement;

c) via embed (insluitcode) van een 
andere website.





Hoe voeg je leermiddelen 

toe?
Klik op TOEVOEGEN

Klik op ‘SNEL’ bij de juiste soort 
leermiddel

Vul de verplichte velden in

Wacht op moderatie



Images:
Stack of papers by Jenni from the block
Day 174 from Okko Pyykkö
Cinema... from m4tik
crowd surfer from Photos by Mavis
Wall from zebble
Rooted from AnyaLogic
Every Bird, No matter What Size, They al from Colton Witt
www.pixabay.com www.freepik.com 
http://canadajournal.net/technology/worst-passwords-of-2015-starwars-
joins-letmein-monkey-123456-in-list-41556-2016/

http://www.flickr.com/photos/ipdegirl/7827785878/
http://www.flickr.com/photos/ipdegirl/7827785878/
http://www.flickr.com/photos/data_op/2607667209/
http://www.flickr.com/people/data_op/
http://www.flickr.com/photos/m4tik/4687192723/
http://www.flickr.com/people/m4tik/
http://www.flickr.com/photos/portland_mike/6140660504/
http://www.flickr.com/people/portland_mike/
http://www.flickr.com/photos/zebble/6817861/
http://www.flickr.com/people/zebble/
http://www.flickr.com/photos/anyalogic/3249616410/
http://www.flickr.com/people/anyalogic/
http://www.flickr.com/photos/fuzzylittlemanpeach/4566886303/
http://www.flickr.com/people/fuzzylittlemanpeach/
http://www.pixabay.com/
http://www.freepik.com/
http://canadajournal.net/technology/worst-passwords-of-2015-starwars-joins-letmein-monkey-123456-in-list-41556-2016/
http://canadajournal.net/technology/worst-passwords-of-2015-starwars-joins-letmein-monkey-123456-in-list-41556-2016/


http://tinyurl.com/
KCEvalWS


