
HOE WERKT HET ONLINE 
LEERPLATFORM BIJ 
PERSPECTIEF VMBO? 

PERSPECTIEF is een blended methode. 
Digitaal en folio versterken elkaar en vullen 
elkaar aan.

NAKIJKEN
Jij als docent bepaalt of leerlingen zelf hun 
werk nakijken of dat jij dat doet. Je stelt dit 
eenvoudig in. Via het tabblad Lesmateriaal 
selecteer je boek, hoofdstuk en paragraaf.

Aan het begin van de theorieblokjes A t/m ... 
stel je de gewenste uitwerkmodus in. 
Zie hiernaast.

LESMATERIAAL VERRIJKEN
Het online materiaal kun je aanvullen met 
video’s, ppt’s en tekstuele aanwijzingen. 
Dat werkt als volgt: 
linksonder in de navigatiebalk van elk scherm 
staat de button ’Aantekening’. Klik in het tekstvak 
en alle opties verschijnen. 

Je kunt tekst invoeren en opmaken en via de rechterbuttons internetlinks, afbeeldingen en videolinks invoegen. 
Met de ‘prullenbak’ maak je het weer ongedaan. Deze extra’s kun je delen met één leerling of met één of zelfs meerdere 
klassen. Via de knop ‘Zichtbaarheid aanpassen’ (zie afbeelding hierboven) geef je namelijk aan wie jouw toevoeging allemaal 
te zien krijgen (individuele leerlingen, klassen of de hele school).

LEERLINGEN VOLGEN
Via het docentendashboard 
(het tabblad linksboven) volg je de 
voortgang van jouw leerlingen. 
Het dashboard laat in één oogopslag 
zien waar de leerlingen mee bezig zijn 
en wat de aandachtsgebieden voor jou 
als docent zijn.
De vraagtekens beantwoorden jouw 
vragen over wat je precies ziet in dat 
deel van het dashboard.

TEST JE KENNIS
Leerlingen checken ook zelfstandig hun 
begrip van de stof via Test-je-kennis. 
Deze is altijd toegankelijk voor leerlingen via 
de inhoudsopgave van elk hoofdstuk. 

De vragen kennen een RTTI-opbouw en na 
afsluiting krijgt de leerling te zien welke 
paragraaf goed of minder goed gemaakt is.

INTRO
In de intro wordt de leerling meegenomen in de 
leerdoelen van het hoofdstuk door antwoord te geven op 
de vraag: Wat ga je leren?

Introductievragen, video's en de leerdoelen geven de 
leerling alvast een voorproe�e van wat het hoofdstuk te 
bieden heeft.

BRONNEN
Leerlingen vinden bij iedere 
paragraaf bronnen die ze nodig 
hebben bij het lesmateriaal. 

Sommige bronnen zijn alleen voor 
docenten zichtbaar, zoals een 
handleiding of antwoordmodellen.
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