
Hoe verwijs je naar leermiddelen op KlasCement1? 

Inleiding 

Naar een leermiddel verwijzen 

Naar een stroom van leermiddelen verwijzen 

Favorietenmappen 

RSS 

Verwijzen naar alle leermiddelen die een persoon of organisatie toevoegde 

Naar een zoekactie verwijzen 

Een KC-zoekrobot (plug-in) op je website plaatsen 

Inleiding 
In (vak)groepen, bij de begeleiding of ondersteuning van leraren wordt vaak verwezen naar voorbeelden 
van leermiddelen ter illustratie of inspiratie. Die verwijzingen verlopen op diverse manieren: in mails, op 
websites, op papier, in presentaties enzovoort. 

Deze handleiding toont hoe je kunt verwijzen naar één leermiddel op KlasCement, maar ook naar een 
reeks leermiddelen, een ‘stroom’. Het voordeel is dat de ontvanger altijd de recentste toestand van die 
stroom van leermiddelen ziet. 

Op een eigen website kun je naar een bepaalde zoekactie op KlasCement verwijzen, zodat de zoekactie 
bij elke klik opnieuw uitgevoerd wordt en met een instelbare plug-in kunnen bezoekers op de eigen 
website een zoekwoord intikken. 

Informatie voor wie met KlasCement start. 
● Wat is KlasCement? Video (een minuut) https://www.youtube.com/user/KlasCement  
● Rondleiding KlasCement  Video (vier minuten) https://www.youtube.com/watch?v=sDbhf9OR7kA 
● Snelstartgids (vier pagina’s) te downloaden op http://klascement.info/help  

Deze handleiding vind je onder nummer 54099 op KlasCement: www.klascement.net/54099  

Naar een leermiddel verwijzen 
Elk leermiddel op KlasCement heeft een uniek nummer, bijvoorbeeld 45815 (de snelstartgids). Dat 
nummer vind je o.a. in de URL. Je kunt die nummers gemakkelijk doorgeven.  

Wie het nummer in de URL achter www.klascement.net zet, komt meteen op het leermiddel. (Voor de 
talensite2 achter www.klascement.net/talen of www.delathoogvoortalen.be) Bijvoorbeeld 
www.klascement.net/talen/53005 (handleiding van een pagina over CLIL-leermiddelen op KlasCement). 

1KlasCement is een gratis website waar leraren en organisaties leermiddelen delen. Om het materiaal te downloaden, moet je 
lid  worden van de site. Inzendingen worden nagekeken door KlasCementmoderatoren en professioneel bewaard en ontsloten. 

2 Op de talensite staan de KlasCementleermiddelen voor talen en voor CLIL (www.klascement.net/talen/focus/CLIL) 
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De interactieve oefeningen die op KlasCement onder leraren gedeeld worden, zijn zonder aanmelden 
toegankelijk voor leerlingen of cursisten op www.oefen.be3: de leraar geeft het unieke nummer van de 
oefening aan de leerling en de leerling zet het nummer achter oefen.be/. 

De URL van de ICT-diamant van een KC-lid vind je via het profiel van dat lid op www.icteindtermen.be4. 

Naar een stroom van leermiddelen verwijzen 

Favorietenmappen 
Leermiddelen op KlasCement kun je favoriet maken en favorieten kun je in favorietenmappen 
onderbrengen. 

Een favorietenmap heeft een unieke URL en kan worden gedeeld met iedereen van KlasCement of 
alleen met personen die de link gekregen hebben. Bij je favorietenmap kun je ook een omschrijving 
geven als informatie voor de mensen met wie je de map deelt. 

Een KlasCementlid kan favorietenmappen volgen. Leraren die je favorietenmap volgen, zien altijd de 
laatste versie van je lijst.  

Meer informatie over favorietenmappen 
● Favorietenmappen gebruiken op KlasCement Video https://www.youtube.com/watch?v=J8Z8s8ys25I  
● Favorietenmappen van andere gebruikers volgen Video https://www.youtube.com/watch?v=8y9-

e9rvOM0  

RSS 
Voorbeeld van RSS: het vakje Net nieuw of pas gewijzigd op www.delathoogvoortalen.be is een RSS-feed waarin de vijf laatste 
toevoegingen op de talensite getoond worden.  

Op een eigen website kun je zelf een RSS-feed van KlasCement opnemen. Je bepaalt zelf van welke 
zoekactie de resultaten getoond zullen worden, bijvoorbeeld alles in de CLIL-taal Engels voor het vak 
aardrijkskunde. 

Meer informatie over RSS  
http://www.klascement.net/expo/rss/kc 

Verwijzen naar alle leermiddelen die een persoon of organisatie toevoegde 
Een KlasCementlid kan aan zijn profiel een of meer organisaties toevoegen en kan bij het toevoegen van 
een leermiddel aanvinken onder welke naam de bijdrage moet verschijnen: hun eigen naam of de naam 
van een van hun organisaties. Zo kunnen meerdere mensen van eenzelfde organisatie toevoegen onder 
de naam van de organisatie. 

3 www.oefen.be bundelt de interactieve oefeningen op KlasCement: Hot Potatoes, JClic, Educaplay, Xerte, 
WinToets, eXe, Google Sites enzovoort. 

4 Op www.icteindtermen.be  vind je de leermiddelen waarmee je werkt aan een of meer ICT-eindtermen. 

                                                           

http://www.oefen.be/
http://www.icteindtermen.be/
https://www.youtube.com/watch?v=J8Z8s8ys25I
https://www.youtube.com/watch?v=J8Z8s8ys25I
https://www.youtube.com/watch?v=8y9-e9rvOM0
https://www.youtube.com/watch?v=8y9-e9rvOM0
https://www.youtube.com/watch?v=8y9-e9rvOM0
http://www.delathoogvoortalen.be/
http://www.klascement.net/expo/rss/kc/
http://www.oefen.be/
http://www.icteindtermen.be/


De leermiddelen op KlasCement kun je filteren op Firma/organisatie of op Naam auteur (onder 
Geavanceerd zoeken). Je kunt de URL van  zo’n zoekactie doorgeven (zie hieronder) aan je doelgroep,  je 
doelgroep attent maken op de mogelijkheid om op je organisatie of naam te zoeken, de zoekactie op 
een website  linken enzovoort. 

Naar een zoekactie verwijzen 
Door een zoekwoord achter www.klascement.net/zoeken/ te zetten krijg je een gemakkelijke link naar 
een eenvoudige zoekactie. Zo geeft www.klascement.net/zoeken/fiets de lijst van alle leermiddelen met 
fiets als zoekwoord. Je kunt de URL doorgeven. 

Een uitgebreidere zoekactie is bijvoorbeeld op de talensite: Frans (vak), Downloadbaar lesmateriaal 
(Soort leermiddel) en Spreken (Rubriek5). Het resultaat is een lijst van leermiddelen met een lange URL. 
Ook de lange URL kun je doorgeven.6 

Een zoekactie kun je ook een naam geven en bewaren, zodat je met een klik opnieuw dezelfde actie 
kunt uitvoeren. 

Meer informatie over hoe je een zoekopdracht bewaart als favoriet 
http://klascement.info/help/een-zoekopdracht-bewaren-als-favoriet 

Een KC-zoekrobot (plug-in) op je website plaatsen 
Met de KlasCementplugin kunnen bezoekers vanaf jouw site een zoekwoord ingeven voor hun 
zoekactie. Jij kunt je plug-in instellen zodat je zoekopdracht beperkt wordt, bijvoorbeeld tot een 
bepaald vak.  

Instructies om de KC-plug-in in te stellen 
http://www.klascement.net/zoekrobot 
 

 

5 Op de talensite zijn er rubrieken om o.a. op taalvaardigheid te filteren. 

6 Verkorten van een URL kan bijvoorbeeld op http://tinyurl.com/ . 
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