Tes Teach
Doel

E-learning maken

Korte beschrijving

Tool waarmee je een e-learning kunt opbouwen. De tool
biedt naast de mogelijkheid van het invoegen van teksten
en een quiz ook vele opties voor het invoegen van extern
materiaal, zoals YouTube video’s en links naar websites.

Leerfase

Conceptualiseren, Verwerking, Toetsing

Didactiek

• Voor, tijdens of na de les de inhoud digitaal en visueel
overbrengen
• Tijdens de les door de studenten zelf een e-learning
laten maken voor verwerking van de stof
• Met quizvragen toetsen of deelnemers de leerdoelen
hebben behaald

Soort werkvorm

Werkopdracht

Website

https://www.tes.com/lessons/

Materiaal

Docent: Computer, account bij Tes Teach
Studenten: Eigen device met internet (BYOD).

Voorbereidingstijd

30 - 45 min. Afhankelijk van de omvang van de e-learning

Uitvoeringstijd

10 - 30 min.

Aantal studenten

Onbeperkt

Moeilijkheidsgraad

Eenvoudig

Talenten

Verbaal-linguïstisch, Visueel-ruimtelijk, Logischmathematisch

Taal

Engels

Gebruik

Gratis

Voorbeeld:
Format voor het ontwerpen van een e-learning
in Tes Teach. Ook te vinden via onderstaande
link.

https://www.tes.com/lessons/
Z0k7q1_Y6OK8LA/voorbeeld-e-learning

Aan de slag:
•

Ga naar https://www.tes.com/lessons en maak een gratis account aan via Sign up

Je komt op de pagina van het dashboard terecht. Hier komen de e-learning lessen die
jij ontwerpt te staan.
•

Om een nieuwe e-learning aan te maken, kies je voor +New Lesson.

•

Je kunt er ook voor kiezen om het format van de voorbeeld e-learning te gebruiken
voor jouw eerste e-learning in Tes Teach. Volg dan de volgende stappen:

Bewerk de voorbeeld e-learning door de onderdelen te vervangen door jouw eigen
inhoud.
Als je bent ingelogd bij Tes Teach kun je linksboven bij de voorbeeld e-learning klikken op
‘Copy’.
De e-learning wordt dan naar jouw account gekopieerd, je kunt deze
vervolgens bewerken door naar jouw lessen op het dashboard te gaan.
(https://www.tes.com/lessons/dashboard) en te klikken op de les ‘Copy of Voorbeeld
e-learning’. Je komt dan in de bewerkmodus van de e-learning.

Zo werkt Tes Teach
De titel van de e-learning is ‘Voorbeeld e-learning’ door hierop te klikken kun je jouw
e-learning een eigen naam geven.
Een e-learning binnen Tes Teach is opgebouwd uit verschillende pagina’s die elkaar
opvolgen. Deze zie je als blokjes of tegels op de pagina staan, hieronder vind je een
voorbeeldblokje met een uitleg.

Met het groene plusje linksboven kun je een
blokje vóór het huidige blokje invoegen.
Met het rode prullenbakje rechtsboven kun je
het huidige blokje verwijderen.

Via ‘Enter label’ en ‘Edit resource’ kun je een
titel en een beschrijving aan het blokje
toevoegen.
Met het potloodje rechts onderin kun je de inhoud van het blokje bewerken.
Wanneer je met je muis over lege blokjes heen gaat, krijg je de optie om tekst of een quiz
in te voegen. Dit zijn niet de enige opties om de blokjes inhoud te geven. Je kunt via het
rechtermenu nog veel meer inhouden uploaden. Ze komen dan in het rechtermenu te
staan, vanwaar je ze naar het gewenste blokje kunt slepen.

Filmpjes vanYouTube kun je eenvoudig
zoeken en invoegen binnen Tes Teach.
Voer een zoekterm in, sleep het gewenste
filmpje naar een blokje.

Je kunt afbeeldingen zoeken met Google
of Flickr, let op: niet rechtenvrij.
Hier kun je een link naar een website
invoegen en vervolgens naar een blokje
slepen.
Je kunt jouw Google Drive of Dropbox
bestanden koppelen aan Tes Teach
.
Hier kun je bestanden van jouw computer
uploaden naar Tes Teach om ze te
gebruiken in jouw e-- learning.

Wanneer je voor jouw e-learning meer dan zes blokjes wilt vullen, kun je onderaan een rij
van drie blokjes toevoegen. Blokjes die je niet vult, zijn uiteindelijk niet zichtbaar voor de
deelnemers.

De volgorde van de blokjes is te wijzigen door de blokjes in het overzicht van je les naar
een andere plaats te slepen.

Extra tips
Op de blokjes in de e-learning staan bij veel functionaliteiten geen mooie afbeeldingen in
het overzicht van je les. Probeer daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van
afbeeldingen (bijvoorbeeld in de vorm van een infographic) als je informatie wilt
overbrengen, die worden wel in het overzicht getoond.
Een andere manier om bijvoorbeeld links naar websites op te fleuren is de URL in een
mooi vormgegeven PowerPoint te verwerken middels de actieknop. Upload dan de
PowerPointpresentatie in Tes Teach. Werkt dit niet, dan kun je er ook voor kiezen de
PowerPoint als PDF op te slaan en dat bestand te uploaden. Hyperlinks werken ook in
een PDF.
Wanneer jouw e-learning klaar is, kun je een link opvragen om te delen met jouw
studenten of deelnemers via de knop ‘Share’.

Deel vervolgens de ‘lesson link’ die verschijnt met jouw deelnemers.
Wijs je deelnemers erop dat ze de e-learning kunnen starten door bovenin het scherm op
de ‘play’-knop bovenin de balk te drukken.

Op die manier komen voorvertoningen en PowerPointpresentaties (in navolging van de
extra tip) beter in beeld.

Meer uitleg:
•
Engelstalige tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=i0aO1K_TicU
•
Veelgestelde vragen: https://www.tes.com/help/resources-faq#faq-section-4

