
Database 

Wij raden aan de visie van jouw school over didactiek, het ontwikkelen van eigen lesmateriaal 
en digitalisering van het onderwijs te delen binnen de organisatie. Je zorgt er hierdoor voor dat 

iedereen op de hoogte is van de achterliggende redenen voor de overstap naar Learnbeat. Ter 

ondersteuning hebben wij een database samengesteld met korte berichten over bepaalde 

onderwerpen. Zo kan je zelf kiezen welke onderwerpen jij wil delen met docenten, ouders en/of 

leerlingen. Hiernaast hebben we een afbeeldingen database samengesteld, zodat je de tekst 
ook kan ondersteunen met afbeeldingen. Wij raden de volgende onderwerpen in ieder geval te 

communiceren: 

- De visie van jouw eigen school over de inzet van digitale middelen (zie ook: database, 

bericht 1). 

- Welke verandering brengt Learnbeat met zich mee? 
- Wat wordt er van docenten verwacht? (zie ook: database, bericht 3) 

1. Intro voor communicatie richting docenten 
Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met de digitale leeromgeving Learnbeat. Met deze 

leeromgeving worden theorie, opgaven, toetsen, presentaties en portfolio’s verzameld op één 

plek. Een speerpunt van Learnbeat is het ontwikkelen van eigen lesmateriaal. Aangezien het 

een digitale leeromgeving is, biedt Learnbeat veel interactieve vraagvormen aan zoals 

vraagvormen met video’s en audiofragmenten. Het is tevens mogelijk om lesmateriaal samen te 
ontwikkelen met collega’s en om bestaande methodes naar wens te arrangeren. 

2. Randvoorwaarden 
Voor een correcte implementatie zijn er een aantal randvoorwaarden nodig. De school heeft 

gekozen voor een digitale leeromgeving, hiervoor moet er een bepaalde visie zijn over digitaal 

onderwijs. Een visie op didactiek, lesmethodes, ontwikkeling van eigen lesmateriaal en 

digitalisering moet gevormd én gedeeld worden binnen de organisatie. Hiernaast moeten alle 

medewerkers van de school over de benodigde competenties beschikken om ict correct in te 
zetten. Tot slot is het van belang dat de digitale infrastructuur geschikt is binnen de school. De 

beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en connectiviteit binnen de school moet 

in orde zijn. 

3. Wat wordt er van mij als docent verwacht? 
Bij introductie van een nieuwe digitale leeromgeving zoals Learnbeat is het van belang dat 

medewerkers van de school over de benodigde competenties beschikken om ict correct in te 

zetten. Docenten moeten ict kunnen laten werken binnen de school. Hun kennis, vaardigheden 
en houding tegenover ict in moet voldoende ontwikkeld zijn. Ook is het van belang dat 

medewerkers gemotiveerd zijn om hun eigen professionele ontwikkeling te stimuleren. Het 



schoolbestuur kan hierin natuurlijk ondersteunen door trainingen en materiële zaken te 

faciliteren. 

4. Voortgang 
Het is mogelijk om de voortgang en resultaten van de leerlingen digitaal te volgen. In het 

voortgangsscherm is de voortgang van de leerling ten opzichte van de klas te zien en is het 

mogelijk verder in te zoomen op de individuele kwaliteiten van de leerling. Op deze manier kan 
je precies zien welke opdrachten de leerlingen gemaakt hebben, hoe goed zij dit hebben 

gemaakt en hoe goed zij scoren op verschillende onderwerpen. 

5. Product beschrijving 
● Premium-licentie 

Alle docenten kunnen zelf lesmateriaal maken en kunnen gebruik maken van meer dan 

30 methodes van verschillende uitgevers. 

● Plus-licentie 
Met de plus-licentie heb je als school toegang tot meerdere methodes. 

● Premium-licentie met device 

Met deze licentie heb je toegang tot meer dan 30 lesmethodes van verschillende 

uitgevers. Hiernaast wordt er voor elke leerling een laptop of tablet beschikbaar 

gesteld. 

● Methode 

Docenten kunnen gebruik maken van de leeromgeving, waarin zij zelf lesmateriaal 

kunnen maken en delen met andere collega’s. Hiernaast is er een methode afgenomen, 

waardoor je hier gebruik van kan maken in de leeromgeving.  

6. Toeter 

Heb je een vraag, een idee of kom je een inhoudelijke fout tegen? Klik op de 'Toeter' (links 

onder in de menubalk) en neem direct contact op met de supportafdeling van Learnbeat. 
Gebruik de toeter vanaf de pagina waar je melding over gaat, zo krijgen wij de juiste 

informatie direct meegestuurd en kunnen we je zo snel mogelijk helpen.   

7. Supportafdeling 
Voor antwoorden op de meest gestelde vragen, is er een support-pagina (https://

support.learnbeat.nl/) ontwikkeld. Staat jouw vraag er niet tussen? Kan er contact opgenomen 

worden met de supportafdeling van Learnbeat. Zij zijn te bereiken via support@learnbeat.nl of 

020-7009854. 

8. Gepersonaliseerd leren 

Met Learnbeat oefenen leerlingen altijd op het juiste niveau. De leerstof wordt individueel 
aangepast, zodat elke leerling oefent met de juiste leerdoelen en op het juiste niveau. 

https://support.learnbeat.nl/
https://support.learnbeat.nl/


Alle vragen in Learnbeat zijn gecategoriseerd op moeilijkheidsgraad en onderwerp, dit zorgt 

ervoor dat Learnbeat leerlingen meer vragen kan geven met onderwerpen die de leerling nog 

moeilijk vindt en minder over de onderwerpen die de leerling al onder de knie heeft. Als een 
leerling een bepaald onderwerp vaker wil oefenen, is dit mogelijk. Leerlingen kunnen dan zelf 

onderwerpen aanvinken, waar ze vervolgens vragen over krijgen. 

9. Studieplanner 
Learnbeat biedt een geïntegreerde studieplanner aan. Per week plan je als docent in wat er 

gedaan moet worden. Je kiest zelf wanneer je de studieplanner deelt met leerlingen en ziet 

direct hoe ver ze gevorderd zijn. Het is mogelijk om per klas de studieplanner aan te zetten. 

Hierdoor kan je als docent differentiëren, jij weet immers het best welke klas een studieplanner 
nodig heeft, en welke klas beter kan werken op eigen tempo. Hiernaast is het mogelijk om 

gemaakte studieplanners te delen met (parallel)klassen.  

10. Portfolio 
Er is veel vraag naar een vak- en leerjaar overstijgende omgeving waarin leerlingen projecten 

kunnen verzamelen. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is het portfolio ontwikkeld. Het 

portfolio is een verzameling van projecten waarin de ontwikkeling van de leerling buiten het 

reguliere lesprogramma inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit helpt leerlingen na te denken over 
de keuzes die zij maken en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. In het portfolio kunnen 

leerlingen meerdere werkstukken, draaiboeken of vakoverstijgende projecten voor hun 

plusdocument, vakoverstijgend dossier en/of loopbaanoriëntatie (LOB) maken en verzamelen. 

Het is tevens mogelijk  om het portfolio te exporteren en mee te nemen naar de 

vervolgopleiding. 

11. Spieken tegengaan 

Met een nieuw digitaal tijdperk, zijn er ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het spieken. 
Learnbeat heeft een aantal maatregelen genomen om spieken tegen te gaan. Ten eerste heeft 

Learnbeat tijdens het maken van toetsen standaard een tabblad ‘meldingen’. Hierop 

verschijnen verdachte activiteiten zoals teksten kopiëren van het internet en het openen van 

een ander tabblad. Docenten kunnen naar aanleiding van deze meldingen de toets direct 

innemen. Ten tweede is er in Learnbeat een optie om vragen en/of antwoorden te husselen. Dit 
zorgt ervoor dat de vragen en/of antwoorden per leerling in een andere volgorde wordt 

aangeboden. 

12. Beveiligde toetsomgeving 
Naast het tabblad ‘meldingen’, heeft Learnbeat een beveiligde toets omgeving 

geïmplementeerd, de Safe Exam Browser. Hierdoor is het voor leerlingen niet meer mogelijk om 

verdachte activiteiten uit te voeren zoals teksten kopiëren van het internet en het openen van 

een ander tabblad. Leerlingen kunnen met de Safe Exam Browser simpelweg alleen de toets 



maken/inleveren. De Safe Exam Browser wordt ondersteund op Windows, MacBook en iPad. 

Het is niet mogelijk om de browser te openen op Android apparaten en Chromebooks. 

13. Privacy 

Wat doet Learnbeat om de AVG-wetgeving na te leven? 

Learnbeat heeft aanpassingen gemaakt in het werkproces sinds de AVG-wetgeving. Alleen de 
support medewerkers van Learnbeat hebben toegang tot persoonsgegevens. Dit is nodig 

aangezien de supportafdeling individuen moet kunnen helpen, met bijvoorbeeld inloggen of 

technische problemen. Overige medewerkers van het bedrijf hebben hier geen toegang tot. 

Persoonsgegevens, voortgang en resultaten worden uiteraard niet gedeeld met derden en 

worden niet gebruikt voor andere doeleinden.  
 

Berichten voor de ouder(s) en/of verzorger(s) 

14. Intro voor communicatie richting ouder(s) en/of verzorger(s), 
Vanaf dit schooljaar gaan leerlingen werken met de digitale leeromgeving Learnbeat. 

[Verschillende vakken] worden gegeven met behulp van deze digitale leeromgeving. 

Presentaties, theorie, opgaven en toetsen worden allen verzameld op één plek, waardoor 
leerlingen minder verschillende boeken en programma’s nodig hebben 

Berichten voor de leerling 

15. Mobiel 

Je kunt je huiswerk maken op je laptop, tablet of mobiel. Hierdoor kan je dus altijd aan je 

huiswerk zitten! Ook kun je even op de studieplanner kijken via je mobiel om te zien wat je nog 
moet maken voor de volgende les. 

16. Instellingenscherm 
Via jouw profielfoto of 'Het poppetje' kom je in het instellingenscherm van Learnbeat terecht. 

Hier kun je jouw wachtwoord en jouw profielfoto van je eigen account wijzigen. 

 

17. Toeter 

Heb je een vraag, een idee of kom je een inhoudelijke fout tegen? Klik op de 'Toeter' en neem 

direct contact op met de supportafdeling van Learnbeat. Gebruik de toeter vanaf de pagina 
waar je melding over gaat, zo krijgen wij de juiste informatie direct meegestuurd en kunnen we 

je zo snel mogelijk helpen.   

19. Vragen 
Vraag je je af hoe je aan de slag gaat met Learnbeat, hoe je het portfolio of de studieplanner 

moet gebruiken? Kijk dan op onze FAQ-pagina, met onderwerpen speciaal voor leerlingen. 

https://support.learnbeat.nl/category/DkPF4zCLWR-ik-ben-leerling


Afbeeldingen  database 

1. Voortgangsscherm 

  

2. Klassenoverzicht 

  



3. De toeter 

  

 

4. Het instellingenscherm 

  
 

5. Soorten werkvormen (bronnen/opdrachten) 
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