
Aan de slag met 
LessonUp

Een handleiding voor docenten.



Introductie

Leuk dat je aan de slag gaat met LessonUp! Wij laten je graag zien hoe je lesgeeft met LessonUp. 

Wat is LessonUp?
LessonUp helpt je om in een handomdraai mooie lessen te vinden, maken en in te zetten in jouw klas. Het bespaart je veel tijd, waardoor je je 
kunt focussen op wat echt belangrijk is: de leerling. LessonUp helpt om leerlingen te motiveren en activeren in de les. 

Toch kunnen wij ons voorstellen dat je niet direct weet waar je moet beginnen. Daarom leggen wij je graag de belangrijkste functies uit. Meer 
handleidingen (ook in de vorm van video’s) vind je in onze kennisbank.

https://www.lessonup.com/app/explorer/help


Ga naar Mijn LessonUp. 
Klik op ‘+ maak een nieuwe les’.

Geef de les een naam. Gebruik een duidelijke titel. 
Vermijd titels als hoofdstuk 1 of paragraaf 3.

Vul de kenmerken van je les in. De kenmerken zijn 
later nog aan te passen.

Je kunt binnen LessonUp werken met didactische 
lesfases, aan de hand waarvan je je lessen kunt 
structuren en opbouwen. Dit is niet verplicht en deze 
optie is ook achteraf nog aan- en uit te zetten.
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Voeg materialen toe door op het witte ‘+’-teken te 
klikken.

Je kunt verschillende soorten materialen toevoegen 
aan je les:

Slide
Video
Afbeelding
Website
Google Map
PowerPoint
Quizvraag (interactief)
Woordweb (interactief)
Open vraag (interactief)
Fotovraag (interactief)
Sleepvraag (interactief)
Interactieve video (interactief)
Favorieten
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Kies bijvoorbeeld om te beginnen het onderdeel 
‘Slide’. Met een slide kun je teksten toevoegen aan 
LessonUp.

Een slide kun je zelf maken of zoeken/toevoegen 
vanuit LessonUp. Met deze laatste optie kun je 
materialen van anderen toevoegen aan je les.

Kies ‘+ zelf maken’. Er verschijnt een lege slide.

De layout van de slide is aan te passen. Klik hiervoor 
op ‘Layout’. Welke layout je wilt gebruiken hangt 
natuurlijk helemaal af van de les. De layout is ook 
achteraf aan te passen. Dit kan wel gevolgen hebben 
voor de weergave van de slide.
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In dit voorbeeld is gekozen voor de indeling waarbij 
de tekst aan de rechterkant staat, en waarbij ruimte 
voor een afbeelding is aan de linkerkant van de slide.

De tekst aan de rechterkant bestaat in deze indeling 
uit een koptekst- en een regulier tekstvak.

Eveneens optioneel is de mogelijkheid om de tekst 
één voor één te laten verschijnen, zodat de
aandacht van de luisteraar niet verslapt door het
lezen van een hele tekst.
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Er kan gekozen worden om een opsomming of lijst te 
maken d.m.v. de knop ‘Maak een lijst of opsomming’.
Let op: dit kan alleen bij het reguliere tekstvak, niet
bij het koptekst-tekstvak.



Het is ook mogelijk om materiaal te zoeken in 
LessonUp en toe te voegen aan je eigen les. Klik 
hiervoor, na het klikken op het grijze vlak met het 
witte ‘+’-teken, op ‘zoeken in LessonUp’.

Bij ‘zoeken in LessonUp’ doorzoek je de 
lesmaterialen die zijn toegevoegd door andere 
LessonUp gebruikers. Je kunt deze materialen 
hergebruiken en aanpassen in/voor je eigen les. Ook 
de door jou gemaakte lesonderdelen verschijnen 
hier, zodat andere gebruikers daar weer gebruik van 
kunnen maken. 

Met de opties aan de linkerkant van dit scherm zijn 
de zoekresultaten te filteren voor een meer 
gepersonaliseerd resultaat.
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Als je een slide hebt gevonden die voldoet aan je 
wensen, dan kun je hem bekijken en/of gebruiken in 
je eigen les. 

Vink de gewenste slide(s) aan en klik op ‘Voeg 
lesonderdelen toe’. Klik op de ‘i’ om de gehele les te 
bekijken en eventuele andere slides ook toe te 
voegen. Vink ook hier de gewenste slides aan en klik 
op ‘Voeg lesonderdelen toe’.

Elke slide in jouw les is te kopiëren: met of zonder 
inhoud (dus alleen de structuur of het hele item).
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De toegevoegde slide is nu volledig aan te passen: 
kleur, layout, tekst, afbeeldingen enzovoort. Schrik 
niet: je verandert niet de slide van iemand anders!



Een afbeelding is een krachtig onderdeel van je les in 
LessonUp. Afbeeldingen kun je zelf uploaden, 
zoeken in LessonUp, zoeken op het internet of zelf 
maken.

Bij de optie ‘uploaden’ wordt een afbeelding vanaf je 
computer geüpload naar LessonUp. De afbeelding is 
dan ook in andere lessen te gebruiken, alsmede voor 
andere gebruikers beschikbaar.

Bij ‘zoeken in LessonUp’ doorzoek je de 
afbeeldingen, die zijn toegevoegd door andere 
LessonUp-gebruikers. Je kunt deze materialen 
hergebruiken en aanpassen. 

Je voegt een afbeelding toe door op de afbeelding te 
klikken of door te klikken op 'Gebruik in mijn les'. De 
afbeelding is nu toegevoegd aan je les. Je kunt deze 
vervolgens bewerken.
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Een afbeelding is schermvullend of passend te 
maken. Deze optie is te vinden onder de knop 
‘Afbeelding’.

Het is ook mogelijk om een gekleurd filter over de 
afbeelding leggen (zodat je deze beter als 
achtergrond kunt gebruiken, bijvoorbeeld om de 
tekst beter zichtbaar te maken). Eerst kies je een 
kleur, daarna bepaal je de mate van transparantie.
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Als de les klaar is, kun je hem geven. Controleer voor 
je dat doet eerst of je alle leskenmerken hebt 
ingevoerd. Anders kan de les niet worden gegeven. 

Door op de rode knop ‘Geef les’ te klikken, start de 
presentatieweergave van LessonUp. Door op de 
rode knop ‘aan’ te klikken, kun je lesgeven aan een 
specifieke klas.

De weergave op het projectiescherm (televisie of 
beamer) is identiek aan het scherm op de computer 
of tablet.

Met de knoppen aan de rechter onderzijde van het 
presentatiescherm, kun je navigeren door jouw les. 
Als je presenteert vanaf een computer is dit tevens 
mogelijk met cursortoetsen. 

De presentatieweergave is te verlaten door op ‘X’ te 
klikken.
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