
 

 

Tips & Tricks OnderwijsOnline 
 

Het onderwijs wordt nu zoveel mogelijk online aangeboden, we helpen jullie graag waar we 

kunnen! We leggen uit hoe de Projectenmodule je kan helpen in online samenwerken en we 

delen een aantal handige Tips&Tricks om je lesmaterialen online te zetten.  

Respecteer uiteraard altijd de intern gemaakte werkafspraken binnen jouw school. 

 

Inhoud Tips & Tricks: 
1. Lesmateriaal delen met je studenten 

- Linken naar online bestanden i.p.v. uploaden bestanden 

- Koppelen en publiceren 

2. Youtube video’s toevoegen aan content of projecten 

- Youtube video toevoegen aan lesmateriaal 

- Youtube video toevoegen aan een project 

3. Samenwerken met je klas via Projecten 

- Start een project in OnderwijsOnline 

4. Projecten gebruiken - snel van start 

- Project aanmaken 

- Project kopiëren 

- Projectleden toevoegen 

 

Hoe deel ik op een snelle, eenvoudige manier lesmateriaal met mijn studenten? 

Zie onderstaande tips om lesmateriaal content snel met je studenten te delen. 

● Werk met links naar online bestanden i.p.v. het uploaden van de bestanden: 

Wanneer je je lesmateriaal al in een bestand online hebt staan (bijvoorbeeld op 

OneDrive), neem dan een link naar dit bestand op in de content. Voordeel hiervan: je 

hoeft het maar op één plek aan te passen als er iets wijzigt, zo is het voor je studenten 

altijd up-to-date! 

 

Link toevoegen in content: 

○ Klik op om een link toe te voegen 

○ Voeg de URL toe in de pop-up 

○ Zorg ervoor dat de student de link opent in een nieuw venster: 

Via tabblad ‘doelvenster’ in de pop-up kan je instellen of de link in een nieuw venster 

moet openen voor de student. Dan houdt hij de door jou aangemaakte content ook 

gewoon in beeld.  

 

 



 

 

● Koppel de content op vak/module niveau of op groepsniveau.  

Jouw vak/module herken je waarschijnlijk snel aan de code, evenals jouw klas of groep. 

Selecteer dit via de tabbladen bovenin. 

● Controleer of je inderdaad jouw studenten hebt gekoppeld. 

Dat doe je met deze knop: 

  

 

● Vergeet niet te publiceren! 

Check of je de content hebt gepubliceerd:  

 

Kun je meer hulp bij het ontwikkelen van nieuwe content gebruiken? Klik hier voor verschillende 

handleidingen over de content module of schakel onze hulp in! 

 

Hoe voeg ik Youtube video’s toe aan lesmateriaal of een project? 

● Youtube toevoegen aan lesmateriaal (content) 

○ Klik op het Youtube-icoontje bovenaan in de editor  

○ Voeg de URL toe van de video,  

○ Vervolgens zie je een rood Iframe. Schrik niet, dit klopt :-)  

○ Om te zien wat de student ziet, klik je op:  

 

● Youtube/link in een project 

○ In de verschillende onderdelen binnen een project kun je in een editor een link 

toevoegen via het link icoon bovenin de editor  

○ Bij ‘Bestanden’ in een project kun je ook een ‘link naar bestand’ toevoegen, hier 

kan je ook een link naar een Youtube video toevoegen 

  

 

 

https://help.fringe.nl/category/136-e-learning


 

 

 

Samenwerken en communiceren met je (klas) studenten? Gebruik Projecten! 

Hoe houd je gevoel bij waar studenten tegenaan lopen? 

Hoe kan je in groepjes samenwerken online i.p.v. in de klas? 

Hoe monitor je de voortgang van studenten op bepaalde opdrachten of projecten? 

Hoe creëer je online je leslokaal? 

 

Start een project in OnderwijsOnline 

 

Projecten gebruiken - snel van start 

Hoe maak je een project aan? 

Om een nieuw project te starten klik je op ‘Nieuw project aanmaken’. Kies de functionaliteiten die 

je wilt gebruiken (taken, agenda, discussies, bestanden, chat).  

 

Een bestaand project hergebruiken kan ook 

Om eenzelfde project voor meerdere groepen klaar te zetten kun je een bestaand project 

kopiëren. 

 

 



 

○ Onderdelen die je mee kan kopiëren: gegevens op de overzichtspagina project, 

takenlijst inclusief to do’s en de bestanden.  

○ Actief zetten: zet het project na kopiëren op ‘actief’ zodat de projectleden het 

project kunnen zien 

 

Voeg projectleden toe 

● Klik op deze knop om projectleden toe te voegen in een nieuw project 

  

 

● Klik op deze link om projectleden toe te voegen aan een al eerder aangemaakt project 

 

 

Tip: eenvoudig een groep studenten in één keer toevoegen aan een project: 

● Klik op de pijl aan de rechterkant voor uitbreiding van het zoekveld 

● Start met typen van de groepsnaam in het zoekveld om de juiste groep te vinden 

● Klik vervolgens op ‘selecteer alle’ om de hele groep in één keer toe te voegen aan het project  

 

 

 

Klik hier voor een meer 

uitgebreide beschrijving 

van bovenstaande 

stappen. Of kijk hier om 

alle handleidingen over 

de projectenmodule te 

bekijken. 

 

https://help.fringe.nl/article/68-projecten-klaarzetten-voor-meer-groepen
https://help.fringe.nl/category/138-samenwerken-feedback

