
Gemakkelijk, zoals 
een e-mailbijlage. 
Maar is het 
document alleen 
voldoende? 

Ja. Alleen docenten 
kunnen bestanden 
uploaden.  

Misschien, om een 
opdracht te geven. 
Laten inleveren via 
Forum/Opdracht. 

Nee, geen 
mogelijkheid voor 
interactie of 
communicatie. 

Je kunt er een 
opdracht mee geven. 
Laten inleveren via 
Forum/Opdracht. 

0/6 
Geen leeractiviteit, 
maar info-overdracht. 

Bestand toevoegen 
Upload een bestand  
(Word document/ 
PowerPoint). 

Gebruiksgemak 
Hoe makkelijk kun je 
het opzetten? 

Info-overdracht 
Is het een oplossing 
voor het verspreiden 
van informatie van 
jou naar je 
studenten? 

Studenten 
beoordelen 
Kun je hiermee het 
leren van je 
studenten 
beoordelen? 

Communicatie & 
interactie 
Kun je het gebruiken 
voor communicatie 
& interactie tussen 
jou en je studenten? 

Samen inhoud 
maken 
Kunnen de 
studenten (en jij) 
samenwerken om 
inhoud te maken? 

Bloom’s  
Denkvaardigheden 
 
•Onthouden 
•Begrijpen 
•Toepassen 
•Analyseren 
•Evalueren 
•Maken 

Moodle 2 – Leidraad voor docenten 

Lastig. Beslis eerst 
over groeps-
instellingen. Verdiep 
je er eerst in. 

Ja, te gebruiken als 
informatiesite. 
Bewerken alleen door 
docent, of door elke 
student. 

Veelzijdig. Je kunt er 
een formatieve 
beoordelings-
activiteit mee maken. 

Niet geschikt voor 
discussie. Gebruik 
wiki voor plannen, 
brainstormen, samen 
schrijven,… 

Studenten kunnen 
samenwerken, 
onderwerpen 
bediscussiëren en er 
over schrijven. 

5/6 
Begrijpen, Toepassen, 
Analyseren, 
Evalueren, Maken 

Wiki 
Om gezamenlijk 
pagina’s te maken. 

Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz)   
www.cats-pyjamas.net / www.eit.ac.nz 

Standaard-
instellingen zijn goed. 
Zorg dat de naam van 
de auteur te zien is. 

Voor definities of 
informatie. Beter: 
laat studenten info 
toevoegen. 

Is mogelijk, maar 
alleen met een goed 
ontworpen 
leeractiviteit. 

Niet geschikt voor 
discussies. Wel: 
elkaar commentaar 
geven of beoordelen. 

5/6 
Begrijpen, Toepassen, 
Analyseren, 
Evalueren, Maken 

Woordenlijst 
Voor leeractiviteiten 
die bronnen 
verzamelen of info 
presenteren. 
 

Wat wil je bereiken 
(pedagogie) 
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Lastig op te zetten. 
Weet wat je wilt voor 
je begint. Verdiep je 
erin (community). 

Kan voor het 
presenteren van info, 
maar beter om 
studenten te laten 
toevoegen.  

Flexibel, maar je 
moet de juiste 
leeractiviteit erbij 
ontwerpen. 

Niet geschikt voor 
discussies. Wel: 
elkaar commentaar 
geven of beoordelen. 

Studenten kunnen 
info en bestanden 
delen. Verzamel 
samen informatie. 

5/6 
Begrijpen, Toepassen, 
Analyseren, 
Evalueren, Maken 

Database 
Studenten kunnen 
gemaakte dingen 
verzamelen, delen en 
zoeken. 

Gemakkelijk. Zoek 
het webadres (URL, 
begint met http://), 
kopieer het en plak 
het. 

Hele simpele manier 
om studenten te 
verwijzen naar 
informatie buiten 
Moodle. 

Niet direct. Je kunt 
wel  linken naar 
externe activiteiten 
zoals e-portfolio’s & 
blogs van studenten. 

Misschien. Link naar 
externe programma’s 
zoals Google 
Calendar, groepen, 
blogs of wiki’s. 

Misschien. Je kunt 
linken naar externe 
samenwerk-sites, 
zoals Google Docs, 
wiki’s of blogs. 

6/6 
Je kunt er alles mee, 
afhankelijk waar je 
naar linkt. 

Link toevoegen 
Maak een link naar 
een website. 

Adapted by: Gavin Henrick ( @ghenrick ) 
http://www.somerandomthoughts.com/ 

Gemakkelijk. Maak 
een aantal pagina’s 
via de editor. Embed 
media als dat nodig 
is. 

Een manier om info 
te presenteren aan 
cusristen. Kan geprint 
worden per 
hoofdstuk of boek. 

Misschien. Embed of 
link naar interactieve 
web2.0 widgets in de 
pagina.  

Misschien. Je kunt 
linken naar externe 
samenwerk-sites, 
zoals Google Docs, 
wiki’s of blogs. 

Boek toevoegen 
Maak een serie 
webpagina’s. 
*Dit is een custom 
Moodle Plugin* 

Gemakkelijk. Maak 
de pagina met de 
HTML editor en voeg 
multimedia toe als 
dat nodig is. 

Ja. Alleen docenten 
kunnen bestanden 
uploaden.  

Misschien, om een 
opdracht te geven. 
Laten inleveren via 
Forum/Opdracht. 

Je kunt er een 
opdracht mee geven. 
Laten inleveren via 
Forum/Opdracht. 

0/6 
Geen leeractiviteit, 
maar info-overdracht. 

Pagina toevoegen 
Maak een webpagina 
in Moodle. 

Misschien. Embed of 
link naar interactieve 
web2.0 widgets in de 
pagina.  

Gemakkelijk, zoals 
een e-mailbijlage. 
Maar is het 
document alleen 
voldoende? 

Ja. Alleen docenten 
kunnen bestanden 
uploaden.  

Misschien, om een 
opdracht te geven. 
Laten inleveren via 
Forum/Opdracht. 

Nee, geen 
mogelijkheid voor 
interactie of 
communicatie. 

Je kunt er een 
opdracht mee geven. 
Laten inleveren via 
Forum/Opdracht. 

0/6 
Geen leeractiviteit, 
maar info-overdracht. 

Map toevoegen 
Een groep bestanden 
uploaden. 

0/6 
Geen leeractiviteit, 
maar info-overdracht. 

Gemakkelijk. Kies uit 
3 typen om houding-
en, incidenten en 
constructivisme te 
beoordelen. 

Nee. De 
onderzoekstool is 
geen 
distributiekanaal.  

Nee. Alleen 
communicatie van 
student naar docent. 

2/6 
Helpt studenten 
indirect om het leren 
te analyseren en 
evalueren. 

Onderzoek 
Verzamel gegevens 
van studenten over 
de gegeven cursus. 

Niet direct. Gebruikt 
om feedbak te 
verzamelen om de 
cursus te verbeteren. 

Nee, dit is een 
individuele activiteit, 
geen groepsactiviteit.  

Nee. De feedbacktool 
is geen 
distributiekanaal.  

Ja. Studenten kunnen 
hun begrip vooraf en 
achteraf beoordelen. 
Afhankelijk van hoe je 
het gebruikt. 

Nee. Alleen 
communicatie van 
student naar docent. 

6/6 
Kan alles, maar dan 
moet je wel creatief 
zijn in je aanpak.  

Feedbackformulier 
Verzamel gegevens 
van studenten over 
een willekeurig 
onderwerp. 

Nee, dit is een 
individuele activiteit, 
geen groepsactiviteit.  

Eenvoudig, maar kost 
tijd. Instellen en 
daarna vragen 
toevoegen.  

Hoe gebruik je dit overzicht? 
• Ben je een docent en is Moodle nieuw voor 

je? Gebruik dit overzicht om de beste oplossing 
te kiezen voor je doel.  

• Weet je welke oplossing je wilt gebruiken? Kijk 
in de rij om de sterke en zwakke kanten te zien.  

• Weet je wat je wilt bereiken? Kijk in de kolom 
om te zien welke oplossing(en) je kunt 
gebruiken.  
 

 

Meer hulp nodig met Moodle? 
• Community Forums op http://www.moodle.org 
• Documentatie op http://docs.moodle.org 
• Volg #moodle op Twitter! 

 
 

Heel geschikt 

Kan werken, als goed 
ontworpen 

Niet de beste 
oplossing 

Misschien, om een 
opdracht te geven. 
Laten inleveren via 
Forum/Opdracht. 

Alleen de auteur kan 
het item bewerken. 
Studenten kunnen 
bronnen en verslagen 
enzo verzamelen.  

*Wees creatief met discussieforums 
Het moet niet altijd een diepgaande 
groepsdiscussie zijn. Andere ideeën voor 
activiteiten: groepsdebat, wekelijks 
projectoverzicht, web quests, rollenspel 
met feedback, info verzamelen, 
ondersteuning bij beoordelingen, hulp 
vragen, discussies door studenten geleid, 
wekelijks magazine, … 



Lastig en kost veel 
tijd. Maak de test, 
daarna de vragen. 
Bepaal ook je 
categorieën. 

 De test is bedoeld 
voor beoordeling, 
niet als distributie-
kanaal. Tip: gebruik 
als zelftest. 

Kan beveiligd en 
getimed. Heeft veel 
vraagtypen. 

Nee. Tip: gebruik 
forums. 

Nee. Tip: gebruik 
forums of wiki’s. 

6/6 
Maar dan moet je 
wel creatief zijn in je 
toetsing en 
beoordeling. 

Test 
Om studenten te 
beoordelen, 
formatief of 
summatief. 

Kan lastig zijn om op 
te zetten. Plan de les 
eerst. Is de moeite 
waard. 

Goed voor het 
aanbieden van info 
op een vertakte, 
begeleide manier. 
Adaptief leren. 

Staat cijfers toe. 
Gebruik het als 
vertakte test, 
scenario, case studie, 
rollenspel. 

Nee, dit is een 
individuele activiteit, 
geen groepsactiviteit. 

Nee, dit is een 
individuele activiteit, 
geen groepsactiviteit. 

6/6 
Maar dan moet je 
wel creatief zijn in je 
toetsing en 
beoordeling. 

Les 
Voor het aanbieden 
van vertakte info of 
vertakte toetsen. 

Eenvoudig. Kies uit 4 
typen. Zowel offline 
als online opdrachten 
zijn mogelijk. 

Nee, maar kan wel 
contextinformatie 
bevatten voor de 
opdracht. 

Stel een eind-datum 
en een maximum 
score in. Geef 
feedback.  

Slechts beperkte 
interactie tussen 
student en docent. 

Geen groepstesten 
mogelijk. Gebruik 
hiervoor een forum 
of wiki. 

6/6 
Indirect. Hangt af van 
het onderwerp van je 
opdracht. 

Opdracht 
Om opdrachten te 
verzamelen, 
beoordelen en 
feedback te geven. 

Nee. Hier kun je beter 
een andere oplossing 
voor gebruiken. 

Ja. Studenten kunnen 
beoordeeld worden 
op hun bijdrage en 
hun beoordeling van 
anderen.  

Nee. Feedback is 
mogelijk, maar verder 
beperkte interactie.  

Geen 
groepsopdrachten 
mogelijk. Gebruik 
hiervoor een forum 
of wiki. 

6/6 
Indirect. Hangt af van 
het ontwerp van je 
opdracht.  

Workshop 
Verzamel en beoor-
deel opdrachten. 
Studenten kunnen 
elkaar beoordelen. 

Kan lastig zijn om te 
maken. Hiervoor heb 
je andere applicaties 
voor nodig. 

Ja. Goed om 
multimedia en 
animaties te tonen. 

Staat cijfers toe. Er 
kunnen vragen en 
interactieve 
uitdagingen in zitten. 

Nee, dit is een 
individuele activiteit, 
geen groepsactiviteit. 

Nee, dit is een 
individuele activiteit, 
geen groepsactiviteit. 

6/6 
Maar dan moet je 
wel creatief zijn in 
het ontwerp van je 
leerobject.  

SCORM 
Om inhoud en media 
te presenteren. 

Gemakkelijk. 
Bestanden worden 
direct toegevoegd 
aan de Persoonlijke 
bestanden. 

2/6 
Werk het best in 
combinatie met een 
andere tool. 

Moodle Mobile (app) 
Studenten kunnen 
afbeeldingen en 
video uploaden naar 
Moodle. 

Nee, maar wel in 
samenwerking met 
andere activiteiten 
waar studenten zelf 
inhoud maken.  

Nee. Studenten 
kunnen alleen 
individueel media en 
inhoud maken.  

6/6 
Kan alles zijn, hangt 
van de externe tool af 
waar je mee verbindt. 

Externe Tool 
Maak verbinding met 
een leeractiviteit 
buiten Moodle. 

Je hebt toegang 
nodig tot de externe 
tool voor je deze kunt 
instellen.  

Hangt af van de tool 
waar je mee verbindt 
– kan alles zijn.  

Ja, maar de tool moet 
de cijfers kunnen 
terugsturen naar 
Moodle.  

Misschien. Hangt af 
van de externe tool. 

Misschien. Hangt van 
de externe tool af. 
Bijvoorbeeld 
Mediawiki of Drupal. 

Gemakkelijk. 
Standaardinstellingen 
zijn goed. Je moet 
alleen een naam en 
beschrijving invoeren. 

Deel bronnen zoals 
links en bestanden. 
Veel berichten? Kans 
om info kwijt te 
raken.  

Veelzijdig. Je kunt er 
een formatieve 
beoordeling mee 
maken. 

Ja. Studenten kunnen 
communiceren met 
jou en elkaar.  Als klas 
of in groepen.  

Studenten kunnen 
samenwerken, 
onderwerpen 
bediscussiëren en er 
over schrijven. 

5/6 
Begrijpen, Toepassen, 
Analyseren, 
Evalueren, Maken 

Forum 
Te gebruiken voor 
veel verschillende 
typen 
leeractiviteiten.  

Eenvoudig op te 
zetten. Vereist wat 
werk om te beheren.  

Chat 
Houd rechtstreekse 
tekst-chatdiscussies 
met studenten. 

Nodig ‘sprekers’ uit. 
Veel berichten in 
korte tijd. Risico is 
gebrek aan interactie. 

Veelzijdig. Kun je 
gebruiken voor 
formatieve 
beoordelingen. 

Ja. Houd debatten, 
sessies met kleine 
groepen of  aparte 
sessies om vragen te 
stellen. 

Studenten kunnen 
samenwerken, 
onderwerpen 
bediscussiëren en er 
over schrijven. 

5/6 
Begrijpen, Toepassen, 
Analyseren, 
Evalueren, Maken 

Lastig en kost tijd en 
planning.  
4 fases die je moet 
doorlopen. 

Makkelijk om 
video/audio/plaatjes 
aan andere 
activiteiten toe te 
voegen.  

Mogelijk om andere 
studenten een 
bericht te sturen 
vanaf je mobiel.  

Nee. Je kunt de keuze 
het best gebruiken 
om de studenten 
over een onderwerp 
te bevragen/toetsen.  

Je kunt hiermee snel 
het begrip van 
studenten testen. 

Nee. Tip: gebruik 
forum of chat. 

No. Tip: gebruik 
forums, 
woordenlijsten of 
wiki’s. 

5/6 
Maar dan moet je 
wel creatief zijn in 
het gebruik. 

Keuze 
Voor besluitvorming, 
stemmen en 
onderwerpselectie 
door studenten. 

Gemakkelijk. Bepaal 
de alternatieven en 
of je een max. aantal 
keuzes per alternatief 
instelt. 

Gebruiksgemak 
Hoe makkelijk kun je 
het opzetten? 

Info-overdracht 
Is het een oplossing 
voor het verspreiden 
van informatie van 
jou naar je 
studenten? 

Studenten 
beoordelen 
Kun je hiermee het 
leren van je 
studenten 
beoordelen? 

Communicatie & 
interactie 
Kun je het gebruiken 
voor communicatie 
& interactie tussen 
jou en je studenten? 

Samen inhoud 
maken 
Kunnen de 
studenten (en jij) 
samenwerken om 
inhoud te maken? 

Bloom’s  
Denkvaardigheden 
 
•Onthouden 
•Begrijpen 
•Toepassen 
•Analyseren 
•Evalueren 
•Maken 

Wat wil je bereiken 
(pedagogie) 

W
at

 w
il 

je
 g

eb
ru

ik
en

 
(t

ec
h

n
o

lo
gi

e)
 

Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz)   
www.cats-pyjamas.net / www.eit.ac.nz 

Adapted by: Gavin Henrick ( @ghenrick ) 
http://www.somerandomthoughts.com/ 

Hoe gebruik je dit overzicht? 
• Ben je een docent en is Moodle nieuw voor 

je? Gebruik dit overzicht om de beste oplossing 
te kiezen voor je doel.  

• Weet je welke oplossing je wilt gebruiken? Kijk 
in de rij om de sterke en zwakke kanten te zien.  

• Weet je wat je wilt bereiken? Kijk in de kolom 
om te zien welke oplossing(en) je kunt 
gebruiken.  
 

 

Meer hulp nodig met Moodle? 
• Community Forums op http://www.moodle.org 
• Documentatie op http://docs.moodle.org 
• Volg #moodle op Twitter! 

 
 

Heel geschikt 

Kan werken, als goed 
ontworpen 

Niet de beste 
oplossing 

*Wees creatief met discussieforums 
Het moet niet altijd een diepgaande 
groepsdiscussie zijn. Andere ideeën voor 
activiteiten: groepsdebat, wekelijks 
projectoverzicht, web quests, rollenspel 
met feedback, info verzamelen, 
ondersteuning bij beoordelingen, hulp 
vragen, discussies door studenten geleid, 
wekelijks magazine, … 


