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Vermogen

Arbeid

Energie

Verlies

Rendement

Wrijving

Per vak worden fijnmazige leerdoelen gedefinieerd
Klein deel uit het natuurkunde curriculum



LeerLevels helpt studenten bij het doorlopen van de beste route

Student A Student B



Leerdoel

? ?

? ?

Checks
Meerkeuzevragen om 
begrip te testen

Opdrachten
Combinatie van 
meerdere open 
vragen. 
Automatisch nakijken.

Infographic
Een visuele 
samenvatting van de 
uitleg

Video
Stapsgewijze opbouw 
met voice-over 

Bij elk leerdoel hoort specifieke content 



We stellen hoge 
kwaliteitseisen om 
herbruikbaarheid 
te garanderen





700 +
modulair ontworpen

leerdoelen



Mechanica

HBO eerstejaars mechanica. 
Geschikt voor meerdere technische 
opleidingen

Duurzaamheid

Breed ingestoken. Geschikt voor 
zowel technische als niet 
technische opleidingen.

Natuurkunde

VO curriculum dekkend. Daarnaast 
geschikt voor het aanbieden van 
ontbrekende basiskennis aan HBO 
studenten.



Adaptief
Materiaal kan 
verschillen per student

Groepsactiviteit
Hetzelfde materiaal 
voor de hele groep

Klassikaal
Docent gebruikt 
collectie voor een 
interactieve les

Student gebruikt 
collectie zelfstandig  
en op eigen tempoDocent stelt een 

collectie samen
(leerdoelen, checks en 
opdrachten)

Docenten kunnen het platform op meerdere manieren inzetten

Inzicht via persoonlijke 
interactie (vragen, 
‘blikken in de ogen’)

Inzicht op 
groepsniveau

Inzicht in individuele 
voortgang én op 
groepsniveau
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Adaptief materiaal ontwikkelen heeft specifieke uitdagingen

Moet het 
materiaal…

zo verslavend mogelijk zijn?

optimaliseren voor snelle mastery?

lesgeven makkelijker maken?

student-data aan docenten tonen?

studenten autonomie geven?

Focus op functioneel en 
wetenschappelijk

Alleen op leerdoelniveau; 
docent houdt overzicht

Alleen geaggregeerd of 
expliciet gevraagd

Help bij repetitieve taken; 
maak tijd voor creativiteit

Alleen als de docent ervoor 
kiest




