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Online lesgeven met itslearning 

Doelgroep:  Deze instructie is voor docenten van scholen die reeds gebruik maken van itslearning  

Betreft:  Itslearning inzetten voor afstandsleren tijdens coronavirus-crisis 
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1. Inleiding 
In deze handleiding leer je hoe je itslearning snel en effectief gereedmaakt en gebruikt om leerlingen 

op afstand onderwijs te geven.  

2. Communicatie 
De leerlingen zitten thuis en jij als docent waarschijnlijk ook. Itslearning heeft diverse mogelijkheden 

om heel direct met je leerlingen in contact te blijven. Zorg ervoor dat leerlingen de app installeren. 

Deze is te downloaden in de App Store en de Play Store. Zo heb je een veilige en directe manier van 

communiceren met uw leerlingen.  

2.1 Gebruik de chat 

 

 

Met de chat kun je naar individuele leerlingen een bericht sturen, 

maar ook naar je hele klas tegelijk. 

➢ Klik op het chaticoon 

➢ Klik op Nieuw 

➢ Voer de naam van de leerling(en) of klas in  

➢ Indien je voor een klas of groep heeft gekozen, kun je aangeven 

of het bericht afzonderlijk naar de individuele leerlingen wordt 

gestuurd, of als groepsbericht. 

➢ Je kunt ook bijlagen toevoegen. 

➢ De leerling ontvangt het bericht in de website van itslearning en 

in de app.  
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2.2 Berichten naar grote groepen versturen 
Je kunt itslearning gebruiken om te communiceren met grote groepen van je school, of zelfs de 

gehele school. Hiervoor dien je het recht ‘Berichten aan grote groepen’ te hebben. Op dit type 

bericht kunnen leerlingen niet reageren. 

➢ Je vindt deze mogelijkheid, indien je hiervoor de rechten hebt, bij de chat: 

 

 

  

 

 

➢ Op deze manier kun je (een deel van) de school (hiërarchie) en de betreffende rol selecteren en 

het bericht versturen: 
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2.3 Mededeling plaatsen in het vak 
Op het vakoverzicht van een vak kan een docent een mededeling plaatsen: 

 

 

In de mededeling kun je een bron of afbeelding toevoegen en verschillende opties kiezen: 

• Reageren aan/uit zetten 

• Mededeling inplannen 

• Publiceren in meerdere vakken 

De leerlingen zien deze mededeling op diverse plaatsen: 

• Op de vakkaart  

• Zij ontvangen een push-bericht in de app (zie afbeelding) 

• Bij de updates op het startscherm. 

• Op het vakoverzicht in het vak.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plaats hier je 

mededeling 

Voeg een bron uit je vak 

of een afbeelding toe 
Bekijk hier de 

opties 

Voeg een link van een 

video toe in het bericht 

en de video wordt 

direct ingesloten 
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3. Lesmateriaal klaarzetten 
 

Itslearning is een uitstekend hulpmiddel om lesmateriaal op een georganiseerde manier klaar te 

zetten voor de leerlingen. Per vak kan een planner worden aangemaakt, waarin de leerlingen 

kunnen lezen wat er van hen wordt verwacht, welke bronnen zij kunnen gebruiken en welke 

opdrachten zij in moeten leveren.  

3.1 De planner inrichten en gebruiken 
 

Met de planner kun je het lesmateriaal overzichtelijk voor je leerlingen klaarzetten. Hierbij een 

voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog geen vak? Er zijn twee opties: 

1. Maak zelf een vak aan als je dat kan (klik op tabblad Vakken. Heb je de knop       ? Dan kun je 

een nieuw vak aanmaken).  

2. Vraag een vak aan bij de aangewezen persoon op je school die dit kan. 

 

Je vindt de planner in het vak bij het tabblad Planner: 
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Heb je het tabblad Planner niet in je vak? Dan staat de planner nog niet aan. Je zet de planner als 

volgt aan: 

➢ Ga naar het vak 

➢ Klik op Meer 

➢ Klik op Instellingen 

➢ Klik op Eigenschappen en functies 

van het vak 

➢ Vink Planner aan 

➢ Klik op Opslaan 

 

 

 

3.2 De planner vullen 
 

Als je als docent in de planner van je vak bent, kun je planner gaan vullen.  

➢ Voeg een onderwerp toe. 

➢ Voeg een plan toe.  

Nu kun je de kolommen gaan vullen.  

➢ Klik in de kolom om tekst toe te voegen: 

 

 
 

 

Vul hier het 

onderwerp van 

de les of week in. 

Vul hier de datum 

van de les of week 

in. 

Beschrijf hier wat 

jullie gaan doen 

en wat er van de 

leerlingen wordt 

verwacht. 

In deze kolom kun je het 

lesmateriaal toevoegen; 

bronnen, opdrachten, 

filmpjes, linkjes, 

methodemateriaal, etc. Zie 

uitleg bij 3.3. 
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3.3 Lesmateriaal toevoegen 
Klik in de laatste kolom van de planner op Toevoegen. Je kunt nu direct kiezen voor diverse 

mogelijkheden. Ook kun je kiezen voor Alles weergeven (onderaan). Je komt dan in een overzicht 

van alle bronnen en activiteiten die je in de laatste kolom kunt toevoegen. In deze handleiding 

beperken wij ons tot de volgende onderdelen: 

• Inleveropdracht maken 

• Document toevoegen 

• Taak toevoegen  

• Link toevoegen 

 

3.3.1 Inleveropdracht maken  
➢ Klik in de kolom Bronnen en activiteiten op Toevoegen 

➢ Klik op Opdracht, kies Nieuwe maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Beschrijf aan de linkerkant de opdracht. Bekijk hier de mogelijkheden: 
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➢ Wanneer je een bijlage toevoegt krijg je twee opties: 

 

➢ Stel aan de rechterkant de instellingen van de opdracht naar wens in: 

 

 

 

➢ Klik op Opdracht maken. De opdracht staat nu klaar in de planner en in de takenlijst voor de 

leerling. De leerlingen zien de takenlijst ook in de app. 
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3.3.2 Document toevoegen 
➢ Klik in de kolom Bronnen en activiteiten op Toevoegen 

➢ Kies vanaf welke locatie je een bestand toe wilt voegen: Google Drive, OneDrive, Uw computer 

(de opties kunnen op uw school anders zijn).  

 

➢ Kies het bestand en het bestand is toegevoegd in de planner: 

 

 

3.3.3 Een taak toevoegen 
 

Wanneer je voor de leerlingen een opdracht 

wilt klaarzetten die niet hoeft te worden 

ingeleverd, bijvoorbeeld leeswerk, dan kun je 

hier de Taak voor gebruiken. De leerling kan 

deze, wanneer hij dit heeft gedaan, zelf 

afvinken, zodat deze uit de takenlijst verdwijnt. 

➢ Klik in de kolom Bronnen en activiteiten op 

Toevoegen. 

➢ Klik op Taak, kies Nieuwe maken.  

➢ Vul de benodigde informatie in en klik op 

Opslaan.  

 

Klik eventueel op Meer opties weergeven voor 

geavanceerde instellingen. 
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De leerling ziet de Taak nu in de planner, op de vakkaart en in zijn takenlijst. Ook andere activiteiten, 

zoals de Opdracht, die met een deadline zijn toegevoegd worden op deze manier weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerling kan nu zelf aangeven of de taak is voltooid: 

 

 

Natuurlijk staan de opdrachten en taken ook in de app netjes onder 

elkaar. Dus de leerlingen zien precies wat ze wanneer afgerond moeten 

hebben.  

Werken met deadlines is dan wel essentieel zoals je ziet! Taken en 

andere activiteiten zonder deadline, worden verzameld onder de kop 

Geen deadline. Het is dan voor de leerling niet direct zichtbaar 

wanneer deze activiteit afgerond moet zijn.  

 

3.3.4 Link toevoegen 
➢ Klik in de kolom Bronnen en activiteiten op Toevoegen. 

➢ Klik op Alles weergeven. 

➢ Kies Koppeling. 

➢ Plak de link in het veld. 

➢ De link staat in de planner. 

  

Vakkaart 

Takenlijst 
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4. De voortgang monitoren 
 

Als je leerlingen thuis aan het werk zijn, is het natuurlijk prettig en belangrijk om de activiteit en 

voortgang van de leerlingen te kunnen monitoren. Om de activiteit en de voortgang van de 

leerlingen in de gaten te kunnen houden, heb je in itslearning verschillende mogelijkheden. In dit 

document lichten wij twee mogelijkheden toe; de voortgang bij bronnen en activiteiten en de 360° 

rapportages.  

4.1 Voortgang op activiteiten 
Bij elke activiteit kun je je klassenlijst bekijken en zien wie de activiteit al heeft gedaan: 

 

 

In dit overzicht zie je welke leerlingen uit de klas de opdracht hebben ingeleverd, wanneer zij dit 

hebben gedaan en welke opdrachten jij als docent al wel en niet hebt beoordeeld. 
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4.2 Overzicht middels 360° rapportages 
 

Rapportages onder 360° rapporten geven de activiteit, voortgang en resultaten van de leerlingen 

weer. Zowel van de groep als van de individuele leerling.  

 

4.1.1. Activiteit 
 

In het overzicht Activiteit kun je zien wanneer leerlingen in je vak hebben gewerkt. Je kunt dit ook 

gedetailleerd per leerling bekijken. Het is mogelijk om vanuit dit overzicht leerlingen een bericht te 

versturen. Vink hiervoor de betreffende leerlingen aan en klik op het berichticoontje. 
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4.1.2. Voortgang 

 
Dit overzicht geeft weer hoe ver een leerling is in het vak. Bekijk ook deze gegevens gedetailleerd 

per leerling door op de naam te klikken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Cijfers 
 

Het overzicht Cijfers geeft een beeld van de voortgang van de leerlingen wanneer de docent gebruik 

maakt van beoordelingsschalen bij de activiteiten. Ook dit overzicht is gedetailleerd per leerling te 

bekijken.  
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4.1.4. Bronnenoverzicht 
 

Tot slot kun je met het bronnenoverzicht de voortgang op alle bronnen en activiteiten in je vak 

bekijken:  

 


