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● Wat is een e-platform?
● Kiezen van een e-platform
● Uitwerken van een leerpad



  

Wat zijn E-platforms?

● Online tools voor educatie en bijscholing. (www.onderwijstools.be)

Platform voor algemene 
ondersteuning van 
lessen, leerstof, 
communicatie, 
administratie, ... 

Tool om vragen te 
stellen, alle 
leerlingen activeren.

Platformen die 
MOOCS 
ondersteunen.

Platform geschikt 
voor het ontwikkelen 
van een online 
leerpad.



  

Wat wil je precies bereiken?

 algemene 
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Tool om 
vragen te 
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 MOOCS online 
leerpad.

● Toegankelijk

● Eenvoudig te bereiken voor scholen

● Compatibel met huidige displays
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Wat wil je precies bereiken?

● Toegankelijk
– Eenvoudig te bereiken voor scholen
– Compatibel met huidige displays

● Mogelijkheden
– Vormgeving
– media

● Aanpassingen maken
– Uitbreiding
– Actua

● Interactie
– Feedback
– Brug tussen wetenschap en onderwijs

● Ruime doelgroep
– diversifiëren

 algemene 
ondersteuning  

Tool om 
vragen te 
stellen

 MOOCS online 
leerpad.



  

Hoe maak je een leerpad?

1) Kiezen van een platform

Www.spons.nl Sites.google.com wise.berkeley.edu
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Hoe maak je een leerpad?

1) Kiezen van een platform (Google sites)

Eenvoudig invoegen:
● Tekst
● Afbeeldingen
● Script
● Drive

Delen, 
publiceren en 
samenwerken

Layout van een 
pagina-blok

Eenvoudig invoegen:
● Knop (link)
● Google-apps
● Filmpjes



  

Hoe maak je een leerpad?

1) Kiezen van een platform (Google sites)

2)Onderwerp van het leerpad 
● Onderzoeksvraag: Wat bepaalt de temperatuur op aarde, en 

waarom treden hier verschillen in op?
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2)Onderwerp van het leerpad 
● Onderzoeksvraag: Wat bepaalt de temperatuur op aarde, en 

waarom treden hier verschillen in op?
● Doelgroep : 3e graad secundair onderwijs.
● Aansluiten bij de onderwijsdoelstellingen

● (Specifieke)eindtermen in acht nemen, en benoemen.
● Bij welke vakken sluit het leerpad aan?

● Media
● Zo divers mogelijke media (filmpjes, geluid, applets, sociale-media, …)
● Moderne layout.

● Meerwaarde bieden aan onderwijs.
● Vakoverschrijdende leerstof
● Bouw de brug tussen wetenschap en onderwijs
● Beperk je niet uitsluitend tot onderwijsdoelstellingen



  

Hoe maak je een leerpad?

1) Kiezen van een platform (Google sites)

2)Onderwerp van het leerpad 

3)Input en feedback van partners
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