
Personaliseren met itslearning 

Doelgroep: itslearning beheerders, key users en docenten 

In deze sessie leer je gepersonaliseerde leerroutes en curricula te bouwen met behulp van de nieuwe 

functionaliteiten van itslearning, zoals de leerpaden, peer- en self-assessment en het gebruik van 

leerdoelen en rubrics. Ook leer je hoe je in de planner differentiatie aan kunt brengen door middels 

van het werken met vakgroepen. Ook leer je hoe je als docent regie houdt over de vorderingen van 

leerlingen met behulp van 360 graden rapportages en leerdoelenrapportages. 

Structuur aanbrengen in een flexibele itslearning omgeving 

Doelgroep: itslearning beheerders, key users en docenten 

Met goed beheer van itslearning lopen processen in en om de leeromgeving van itslearning sneller 

en soepeler. De omgeving blijft voor alle gebruikers netjes en overzichtelijk. Daarnaast is het zaak de 

door de school gemaakte inrichting te onderhouden, zodat deze blijft aansluiten op de ambities van 

de organisatie. Het flexibiliseren van het onderwijs brengt een uitdaging met zich mee voor de 

beheerders van itslearning, maar juist met het itslearning platform heb je dé tools in handen die het 

flexibiliseren van het onderwijs mogelijk maken.   

Je leert tijdens deze training hoe je door middel van het aanbrengen van structuur een flexibele 

omgeving creëert. Zo leer je onder andere over het werken met sjablonen en roostervakken, je leert 

welke keuzes je kunt maken met betrekking tot de hiërarchie, profielen en beleid en wat voor rol de 

bibliotheek bijvoorbeeld kan spelen in een flexibele omgeving.  

Feedback en interactie met itslearning 

Doelgroep: itslearning beheerders, key users en docenten 

Feedback en interactie zijn belangrijke instrumenten om het leren van leerlingen te bevorderen. 

Itslearning biedt veel krachtige mogelijkheden om feedback te geven en te communiceren met 

leerlingen. Deze zitten tot diep in het platform verweven. Maar wanneer gebruik je welke 

functionaliteit en in welke situatie? In deze training leer je hoe je als docent écht contact houdt met 

de leerlingen in je klassen en hoe je specifieke feedback kunt geven op ingeleverd werk én op het 

leerproces. Je leert hoe je gebruik kunt maken van nieuwe mogelijkheden binnen het platform, zoals 

de communicatiemogelijkheden binnen de 360 graden rapporten. Ook de mentorfunctie en het 

individueel leerplan komen aan bod tijdens deze training.   



Integratiemogelijkheden met itslearning 

 

Doelgroep: itslearning beheerders  

Tijdens deze training bespreken we verschillende koppelmogelijkheden van itslearning met andere 

applicaties, zoals clouddiensten, de leerlingvolgsystemen van een school of organisatie, 

roosterapplicaties, digitale leermiddelen en het ECK-iD. Ook staan we stil bij de eisen die dergelijke 

integraties stellen aan de inrichting en het gebruik van je eigen omgeving en infrastructuur.  

 

De jaarovergang 

 

Doelgroep: itslearning beheerders 

Voor docenten en beheerders is het einde van het schooljaar en vooral de start van het nieuwe 

schooljaar een drukke periode. Daarbij speelt de inrichting van itslearning een belangrijke rol. Wat 

doe je met schoolverlaters? Hoe zorg je ervoor dat vakken, projecten, het lesmateriaal in oude 

vakken en gebruikers op een gestructureerde manier opgeruimd of gearchiveerd worden?  

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen in het nieuwe jaar ook weer bij hun digitale lesmateriaal kunnen? In 

deze sessie komt dit allemaal aan bod en is er gelegenheid om in te gaan op vragen over jouw eigen 

omgeving. 

 

Tijdens elk van bovenstaande trainingen worden een aantal vaste onderwerpen 

behandeld:  

• Terugblik op laatste itslearning product releases 

• Vooruitblik op de itslearning roadmap 

 

 

 

 

 

 

 


