Maak een VSO/PRO
instructie voor de
Stap-voor-Stap-app

Een gepersonaliseerde VSO/PRO instructie voor iedere leerling, waarmee de leerling in
de Stap-voor-Stap-app de instructie om vakgerichte vaardigheden aan te leren op eigen
tempo kan volgen. Dat is wat je als docent met de nieuwe VSO/PRO templates in
LessonUp bouwt. Het maken van een instructie kost je slechts een paar muisklikken.
Geef per dia aan welke inhoud, zoals bijvoorbeeld een video, afbeelding of vraag er te
zien moet zijn. Wijs de instructie toe aan een leerling en klaar ben je!

DOCENT MAAKT INSTRUCTIE
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Je ontvangt van LessonUp een e-mail.
Klik in deze e-mail op de rode knop ‘Start’ om in
te loggen op jouw account in LessonUp.
Wil je direct inloggen, ga naar
www.lessonup.com, log in met e-mail en
wachtwoord.
Wachtwoord/naam/e-mail wijzigen?
Klik rechtsboven op je
naam. Klik op profiel.
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Wil je meer dia’s in een onderdeel toevoegen, dan
klik je links binnen het onderdeel op de grijze dia.
Je ziet nu een menu met alle typen inhoud die je
aan de dia kunt toevoegen.
Kies het type inhoud en geef aan welke inhoud je
in de dia wilt tonen (video, Google Maps, vraag, etc.).
Ook kun je via ‘Voeg toe’ direct een nieuwe dia
onder de geselecteerde
dia toevoegen.

Om een nieuwe instructie te maken klik je op
‘Maak een nieuwe les’.
Geef de instructie een naam, kies het juiste
VSO/PRO template (bijvoorbeeld het ‘Wat
Waarmee Hoe - TEMPLATE’) en klik op ‘Ok’.
Je bent nu in het scherm waar je jouw instructie
kunt opbouwen.

�

�
�

Links zie je de structuur van de instructie.
Deze bestaat uit vier onderdelen: Wat,
Waarmee, Hoe en Extra.
De gekleurde dia’s vormen steeds de eerste
stap binnen een onderdeel.
Door op het afbeelding-icoontje in de dia
zelf te klikken kun je een afbeelding toevoegen.

Leerling gebruikt zelfstandig de instructie
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Instructie verder bewerken - 2

Instructie verder bewerken - 1

Nieuwe instructie opbouwen - 2
�

Nieuwe instructie opbouwen - 1

Nieuwe instructie aanmaken

Inloggen
�

INZET INSTRUCTIE
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Heb je alle inhoud toegevoegd, vul dan
linksboven de lesduur, school, leerjaar en vak in.
Zo kunnen andere docenten straks jouw instructie
vinden.
Alles wordt automatisch opgeslagen. Je verlaat de
les door op de grijze pijl linksboven te klikken.
Wil je een instructie verder bewerken, dan selecteer je de instructie en klik
je rechts op ‘Bewerken’.
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Klik op ‘Component’ om aan een bestaande dia
extra inhoud toe te voegen, zoals audio of een
afbeelding.
Verplaatsen of kopiëren van een dia; klik op het
vinkje in de dia, maak een keuze via de twee
rode knoppen aan de bovenkant.
Links kun je aangeven
waarheen je wilt
verplaatsen of kopiëren.

De veranderende rol van de docent
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Klik linksboven op het rechter icoontje om de
bewerkmodus te wijzigen. Je kunt hier drie
manieren kiezen om de dia’s te bekijken.
Dit kan handig zijn als je veel dia’s in je les
gebruikt en een beter overzicht wilt zien.
Met het dupliceer-icoon kun je snel een
geselecteerde dia dupliceren.

Wachtwoorden en lesresultaten

Klassen en leerlingen

Bewerkmodus wijzigen en dupliceren
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Jouw school heeft al alle klassen aangemaakt en
daar de juiste leerlingen aan toegevoegd.
Wil je zien welke klassen aan jou zijn
gekoppeld, klik dan op ‘Mijn LessonUp’ en kies
links voor ‘Mijn klassen’.
Klik op een klas en rechts op de knop ‘Leerlingen’.
Je ziet nu alle leerlingen binnen de klas waarmee
je individuele instructies
kunt delen.
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Is een leerling het wachtwoord vergeten, dan kun
je deze vinden door in je klas een leerling te
selecteren en rechts op ‘toon wachtwoord’ te klikken.
Ook kun je via de knop ‘Print wachtwoorden uit’
alle wachtwoorden van de klas printen.
Door in ’Mijn klassen’ een klas te selecteren kun
je via de knop ‘Lesresultaten’ alle resultaten van
deze klas bekijken.

Klik bovenaan op ‘Mijn LessonUp’ en selecteer
de instructie die je wilt delen.
Klik rechts op ‘Deel met leerlingen’.
Selecteer rechtsonder ‘Deel deze les met’ de
juiste klas.
Door ‘Selecteer leerlingen’ aan te vinken kun je
de instructie met specifieke leerlingen delen.
Klik op ‘Deel met [naam klas]’.
De leerlingen in de klas kunnen nu in hun
eigen account direct de les gaan maken.
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De stappen die de leerlingen in hun instructie
volgen om een bepaalde vaardigheid aan te
leren en te oefenen kunnen per leerling
verschillen.
Als docent kun je eenvoudig een bestaande
instructie aanpassen (stapjes weglaten of juist
toevoegen) zodat de leerling bij het oefenen
de instructie precies op maat én stap voor
stap kan uitvoeren.
Als docent personaliseer je dus vooraf de
instructie voor de leerling zodat de leerling
deze zelfstandiger kan uitvoeren en zo groeit
in zelfredzaamheid.
Je rol als docent verandert van instructeur
naar coach van een leerling die zelfstandig(er)
leert een vaardigheid uit te voeren.

RESULTAAT
Voor jou:
�

De instructie is in een duidelijke structuur
vormgegeven waardoor de leerling precies
weet welke stappen hij/zij moet zetten.

MINDER GESCHIKT VOOR
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Offline werken: Er is een internetverbinding
nodig om de instructies te kunnen maken en
te kunnen downloaden in de Stap-voor-Stap app.
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Door de focus op praktische vaardigheden is
het VSO/PRO template minder geschikt voor
instructie bij theorievakken. Hiervoor zijn
andere templates beter geschikt.
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Door de schoolspecifieke plaatjes zijn veel
instructies niet 1:1 in andere scholen te
gebruiken. Hiervoor zal je veelal de gebruikte
foto’s moeten aanpassen.

Voor leerlingen:
�

Leerlingen doorlopen in hun eigen tempo de
stappen binnen de instructie. Zo kunnen zij
met vertrouwen in een eenvoudige omgeving
werken aan hun vaardigheden en vergroten
zij hun zelfredzaamheid.

GOUDEN TIPS

HOE VERDER
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Via het menu ‘Zoeken’ vind je eenvoudig al
bestaande instructies voor VSO/PRO. Indien
je tijdens het maken van je instructie
aangeeft dat deze deelbaar is, kunnen
anderen jouw instructie via het zoekmenu
vinden.
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Wil je meer uitleg over LessonUp, dan vind je
linksboven in jouw account het menu ‘Hoe
werkt LessonUp’. In dit menu vind je over alle
onderwerpen in LessonUp korte instructievideo’s, waarmee je stap voor stap bepaalde
handelingen kunt bekijken.
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Wil je snel audio, video of afbeeldingen aan
een instructie toevoegen, dan kun je gebruik
maken van de LessonUp Sidekick-app.
Deze app is zowel voor iOS als Android
beschikbaar. De app is bijvoorbeeld handig
als je bijvoorbeeld snel een eigen foto aan
een instructie wilt toevoegen. Met enkele
klikken plaats je de foto eenvoudig in de
gewenste instructie. Voor dit type handelingen
werkt de app wellicht prettiger dan de
webversie van LessonUp.

�

Kijk ook eens naar de instructies die door
andere VSO/PRO scholen zijn gemaakt.
Ze bieden je inspiratie en laten je zien wat
allemaal mogelijk is met de Stap-voor-Stapapp.
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Kijk op voor meer informatie over de app, de
randvoorwaarden voor de implementatie, de
voordelen voor leerling en docent en het
maken van lesinstructies.

