


Agenda van vandaag

1. Didactische aanpak

2. Superuser workshop webplatform

3. Overview leerlijn

4. Aan de slag met de leerkoffers



TEO methodologie

De focus ligt op ‘skill leren’ en het training van het 
procedureel (motorisch) geheugen.

Hoe we dit realiseren:

I. Competentiegericht & active learning model
II. Flipping the classroom
III. Digital / blended learning
IV. Audiovisual microlearning
V. Practice, repeat, practice, repeat…



Competentiegericht & active learning

Basisprincipes

Kennis is niet passief overdraagbaar maar moet actief worden verworven

Kennis verworven in realistische (gesimuleerd) praktische situaties wordt 
veel beter gekristalliseerd en grondiger toegepast: de focus ligt op het 
ontwikkelen van vaardigheden en niet (louter) het verwerven van kennis = 
Skill learning

Actief leren: leerkracht wordt coach/facilitator – de student neemt het 
leerproces in handen



Digital / blended learning
*gebaseerd op onderzoek door TEO in samenwerking 

met de Antwerp Management School (June 2021)

➢ 70% van de respondenten 

verkiest blended learning

➢ Blended learning: 

combinatie van online 

training en ‘in de praktijk 

leren’

➢ Significante verschillen 

naar leeftijd: jongeren 

kiezen nog sterker voor 

blended learning dan 

50,60+



Practice, repeat, practice, repeat…

➢ Herhaling zorgt voor beter retentie

➢ Theorie is soms nodig maar minimaliseer 

deze en ga z.s.m. over naar praktijk

➢ Theorie meteen opvolgen door toepassing

-> maakt kennis meteen relevant en werkt 

motiverend

➢ Vermijd traditioneel opzet: aantal dagen 

theorie en dan praktijktoepassingen



Super user workshop: www.teo.training
Aanmelden (account aanmaken)

Opgelet:

• Vereisten wachtwoord:

- minstens 8 tekens lang

- minstens 1 kleine & 1 grote letter

- minstens 1 cijfer

- minstens 1 symbool

• Na aanmaken: mail om account te activeren



Super user workshop: www.teo.training
Inloggen (na aanmaken account)



Navigatiebalk

➢ Navigeren naar verschillende functionaliteiten van het 

webplatform

➢ Voornamelijk tabbladen ‘cursussen’, ‘gebruikers’ en 

‘profiel’ zijn interessant voor docenten



Dashboard
➢ Overzicht van alle actieve en 

voltooide cursussen

➢ Voornamelijk interessant voor 

cursisten



Ontdek
➢ Overzicht publieke cursussen waarin 

cursist nog niet is toegevoegd

➢ Voornamelijk interessant voor 

cursisten die graag andere 

cursussen willen ontdekken



Cursussen
➢ Overzicht cursisten in de cursus: 

voortgang en score

➢ Mogelijkheid voorbeeld te krijgen van 

cursus of om zelf te volgen (links)

➢ Volledige cursus voor een cursist 

leegmaken (2 pijltjes -> alles opnieuw 

invullen) 

Klikken op een cursist om gedetailleerd overzicht 

te krijgen van diens antwoorden op vraagniveau



Cursussen

➢ Bovenaan: totale tijdsbesteding, score en voortgang

➢ Links: overzicht van alle lessen + score per les -> les aanklikken voor overzicht op vraagniveau

➢ Rechts: op vraagniveau het antwoord van de cursist

➢ Vuilbakje: antwoorden van les wissen zodat cursist opnieuw kan proberen

➢ Bovenaan rechts: tijdsbesteding per les



Gebruikers
➢ Overzicht van alle gebruikers in de 

organisatie

Klikken op ‘jouw teams’ om groepen aan te maken per 

klas/school en om groep cursussen toe te wijzen



Gebruikers
➢ Overzicht van alle teams in de 

organisatie

➢ Nieuwe teams aanmaken

Klikken op een team om overzicht te krijgen van cursussen 

en cursisten in dat team



Gebruikers ➢ Overzicht cursussen (links) en 

gebruikers (rechts) in het team

➢ Alle teamleden hebben toegang tot 

de cursussen in het team

➢ Gebruikers toevoegen -> krijgen 

email met bevestiging dat ze 

toegang kregen tot de cursussen



Gebruikers
Rapport:

➢ Overzicht van 1 cursist: alle 

cursussen die de cursist gevolgd 

heeft + score, voortgang en 

tijdsbesteding per cursus

Overzicht:

➢ Overzicht van gegevens alle cursussen (score, 

voortgang, tijd) van één of meerdere cursisten

in één overzicht

➢ (Download in CSV formaat -> om te openen in 

Excel: bovenaan ‘gegevens’ -> ‘uit 

tekstbestand/CSV)



Openstaande verbeteringen
➢ Rechts bovenaan op pijltje klikken 

en ‘profiel’ kiezen

Links op ‘taken’ klikken

➢ Hier vind je een overzicht van alle 

openstaande verbeteringen over 

alle cursussen heen

➢ Als je erop klikt navigeer je 

automatisch naar de juiste cursus

Geel bolletje op belletje als nieuwe 

verbeteringen openstaan



Profiel - verbeteren
➢ Overzicht van alle 

openstaande verbeteringen

➢ ‘Verbeteren’ om antwoord te 

verbeteren

➢ Pijltje om antwoorden terug te 

sturen naar cursist om aan te 

passen

➢ Vuilbakje om antwoord te 

wissen en cursist 2de kans te 

geven



Praktisch stappenplan

1. Koffer wordt geleverd in jouw school

2. Stuur mailtje naar contactpersoon om team aan te maken met deze info:

- Naam van het team (bv. School x / klas y)

- Welke leerkracht(en): emailadres(sen) doorgeven

3. Wij maken het team aan en voegen de juiste cursus toe

4. Je voegt je leerlingen toe aan het team (via e-mailadres)

5. Vanaf nu kan je het team beheren:

- leerlingen toevoegen/verwijderen

- cursussen verbeteren

- rapporten trekken



Thomas@teo.training

+324 72 22 10 16

Voor praktische vragen ifv leerplatform

max@teo.training

+324 87 40 11 56
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