
Leerpaden 

Wat is een leerpad? 

Het leermateriaal dat in de andere modules zit, kan via de module 'Leerpaden' gerangschikt worden tot 

logische gehelen. Per lesonderwerp of leereenheid kunnen samenhorende items chronologisch geplaatst 

worden. 

 

Het opstellen van een leerpad is zeer eenvoudig. Klik op het item aan de linkerkant uit een bestaande module 

als het mag toegevoegd worden aan de leerlijn. Binnen de leerlijn kunnen de volgorde, de voorkennis en de 

titels vrij gekozen worden. Nadat het leerpad is opgebouwd kan je via de knop 'Terug' het nieuwe leerpad in 

de lijst bekijken. Het nieuwe leerpad kan door de leerlingen bekeken worden. Door de goede samenhang 

biedt dit een zeer duidelijke structuur! 

Leerpaden zijn extreem handig als u uw leerlingen hun leerproces individueel wil laten doorlopen. Een eerste 

stap richting zelfgestuurd leren … De statistieken geven een goed overzicht van de leeractiviteiten die de 

leerlingen hebben ondernomen, zowel klassikaal als individueel. 

Tips 

Volgend tips kunnen inspiratie bieden bij het gebruik van deze module: 

 Sorteer documenten, taken, weblinks en andere inhouden tot een logisch opeenvolgend geheel. 

Leerlingen kunnen buiten de lesuren op eigen tempo dit leerpad doorlopen. Dit is dus erg handig 

om remediëringsmateriaal gestructureerd aan te bieden. 

 Voorzie tussentitels om lange leerpaden op te delen. 

 De statistieken zijn louter informatief. Het is didactisch niet verantwoord om iemand die vaak 

'geklikt' heeft meer punten te geven. Dit is louter indicatief en vertelt niets over de ware 

studeeractiviteit. 
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Mappen toevoegen 

Om ordelijk en overzichtelijk te werken kunt u een aantal mappen aanmaken, bv. per hoofdstuk of 

leerstofonderdeel. 

 

 Klik op 'Map toevoegen' 

 Geef een naam en omschrijving aan deze map 

 Geef aan of de leerlingen de map mogen zien 

 Geef de periode aan waarin de leerlingen de map mogen zien. Bv. herhalingsoefeningen voor het 

examen kunnen 2 weken voor het examen zichtbaar worden, tot de dag van het examen. 

 Community: Als u een map zichtbaar maakt in de 'Community' betekent dat dat alle leerkrachten (ook 

van andere scholen) toegang hebben tot deze map. Dat kan handig zijn om met andere collega’s 

informatie uit te wisselen. Indien u dit niet wenst, kiest u voor 'niet zichtbaar'. 

 Klik op 'Opslaan' 

Leerpad toevoegen 

 

 Klik op 'Leerpad toevoegen' 

 Indien u een map heeft aangemaakt, kan u het leerpad in een map plaatsen 

 Geef een titel en omschrijving aan het leerpad 

 Maak het leerpad zichtbaar of onzichtbaar 

 Bepaal eventueel een periode waarin het leerpad voor de leerlingen zichtbaar mag zijn. 

 Bepaal of het leerpad met de community gedeeld mag worden 

 Klik op 'Opslaan' 

Vakinhoud toevoegen 

 Klik nadat u een leerpad hebt toegevoegd op 'Overzicht vakinhoud' 
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 U krijgt dan het volgende scherm te zien: 

 

 Door de boomstructuur aan de linkerkant te gebruiken kunt u heel snel allerlei inhoud toevoegen aan 

het leerpad 

 Via titel toevoegen kunt u een tussentiteltje toevoegen, dit is heel handig wanneer u veel leerstof 

toevoegt 

 Wanneer u alle inhoud heeft toegevoegd kunt u de volgorde eenvoudig veranderen 

 Verander gewoon het volgordecijfer om de inhoud een nieuwe plaats in het leerpad te geven 

 Via het 'informatie'icoon kan u voorkennis aan een bepaalde taak, oefening … koppelen 

 Via het verwijdericoon kan u een item uit het leerpad verwijderen 

 Wanneer alle inhoud is toegevoegd, klikt u op 'Opslaan' 
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