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Voorwoord 
 
Gefeliciteerd!  
Jouw school gaat Summar.io gebruiken. 

Summar.io is een inspirerende, digitale leeromgeving die leerlingen meer ruimte geeft om zelf de 
regie te nemen over hun eigen leerproces.  

Ook de rol van jou als docent verandert daarbij. Je krijgt meer een coachende rol en er zijn minder 
klassikale instructiemomenten. Instructie vindt vooral plaats in kleinere groepen en voor individuele 
leerlingen. 

 
 

Om dit mogelijk te maken geeft Summar.io jou en je leerlingen inzicht in hun voortgang en hun 
leerniveau. 

Als docent heb je daarnaast de tools beschikbaar om leerlingen persoonlijk te ondersteunen en uit 
te dagen. 

Zodat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen. 

Deze handleiding helpt jou om Summar.io zo goed mogelijk in je didactische proces te integreren. 
Daarnaast zijn er voor Summar.io uitlegvideo’s beschikbaar die laten zien1 hoe de verschillende 
apps in Summar.io precies werken.  

Veel succes!  

                                                
1 Kijk ook eens op https://summario.zendesk.com/. Deze website bevat de laatste informatie over Summar.io. 
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1 De principes van Summar.io 
 
Een belangrijk uitgangspunt van Summar.io is dat leerlingen verschillend zijn. Ze hebben 
verschillende interesses en verschillende capaciteiten op verschillende gebieden. En dat alles 
ontwikkelt zich dan nog met verschillende en met wisselende snelheden. 

 
De gemiddelde leerling bestaat niet. 

Daarnaast leiden we leerlingen enerzijds op voor een eindexamen, dat min of meer “in beton 
gegoten is” en nauwelijks rekening houdt met bovenstaande verschillen, en anderzijds voor een 
toekomst na het eindexamen, waarvan niemand weet hoe die eruit gaat zien. 

Hoe snel gaan veranderingen? Welke rol speelt werk in die toekomst? Bestaat het concept “baan” 
dan nog wel in de huidige vorm? 

Summar.io helpt docenten en leerlingen om zich voor te bereiden op die steeds grotere 
verscheidenheid en de mogelijkheden die dat biedt én op het eindexamen.  

Het gebruik van Open leermateriaal maakt het mogelijk om eenvoudig lesstof aan te passen en 
gebruik te maken van kennis en inzichten van andere docenten. Daarom past Summar.io Open 
leermateriaal toe, dat én aansluit op de leerdoelen en eindtermen voor het eindexamen én dat 
flexibel aangepast en aangevuld kan worden.  
Hiervoor maakt Summar.io gebruik van de Stercollecties van VO-content, aangevuld met door ons 
gecontroleerd Open leermateriaal dat door anderen – bijvoorbeeld collega docenten van jou – is 
gemaakt.  

Daarvoor is het ook nodig dat een leeromgeving aan alle betrokkenen de tools en inzichten geeft 
om zelfsturend leren mogelijk te maken én docenten de tools en inzichten geeft om leerlingen 
persoonlijk te ondersteunen en uit te dagen. 

Summar.io bevat de volgende apps en tools: 
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• De Nakijkwerk app - hiermee beoordeel je als docent het werk van leerlingen en kun je 
feedback geven over het gemaakte werk. Waar nodig kun je leerlingen vragen om het werk 
aan te vullen of opnieuw te doen. 
 

• De Tijdlijn app – hiermee zien docenten en leerlingen welke onderdelen zijn afgerond, 
waar ze nu mee bezig zijn en welke nog niet zijn gestart. Ook kunnen docenten en 
leerlingen hiermee met elkaar in dialoogvorm (zoals in WhatsApp) communiceren. 
 

• De Aanbevelingen app - hiermee kan je als docent – zowel voor individuele leerlingen als 
voor groepen: 

o Eigen materiaal toevoegen aan het curriculum; 
o Stukken van het curriculum uitschakelen, omdat je deze (nu) niet wil gebruiken; 
o Referentiemateriaal toevoegen aan het curriculum. 

• Zelfevaluatie – hiermee beoordeelt een leerling zijn eigen werk in situaties waarin een 
automatische beoordeling niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij open vragen. 

 

1.1 Zelfsturend leren 
De apps van Summar.io en de informatie en inzichten die ze leveren vinden hun oorsprong in een 
proces dat zich richt op het ontwikkelen van zelfsturende vaardigheden bij leerlingen. Dat proces 
onderkent 2 belangrijke onderdelen: 

• Het plannen van een persoonlijk leerpad; 
• Het monitoren van de activiteiten in het kader van dat leerpad. 

 

 

 
In het vervolg van deze handleiding refereren we regelmatig aan deze 2 onderdelen van het 
leerproces. 

 

1.2 Het Internet als uitgangspunt 
Het Internet is een belangrijk fenomeen in de wereld om ons heen en is ook een belangrijk 
uitgangspunt geweest bij het ontwerp van Summar.io. Daarom heeft Summar.io ook een aantal 
kenmerken van zogenaamde onlinediensten: 



 
 

© Summar.io maart 2019 6 
 

1. Summar.io is een levend systeem dat regelmatig voorzien wordt van nieuwe versies. Dit 
gebeurt meestal zonder dat je daar veel van merkt. Wij werken continu aan verbeteringen 
om jou als docent zo goed mogelijk te ondersteunen om het verschil te maken voor jouw 
leerlingen. En hoe meer je ons vertelt, des te beter wij ons werk kunnen doen. 

2. Onlinediensten hebben online documentatie. Als je informatie zoekt of met vragen zit, dan 
kun je die vinden op het Internet op het volgende adres: https://summario.zendesk.com/. 

Laten we samen het onderwijs nog beter maken.  
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2 Jouw curriculum 
Summar.io maakt gebruik van open leermaterialen en in het bijzonder van de Stercollecties van 
VO-content. Dit materiaal is door ons aangevuld met Open content die door anderen – 
bijvoorbeeld collega docenten – is gemaakt. Het materiaal van VO-content wordt door ons 
aangepast en verbeterd om beter gebruik te kunnen maken van de interactieve werkvormen van 
Summar.io. 

Al het leermateriaal van VO-content kan voor u beschikbaar gemaakt worden in Summar.io. Op dit 
moment is het mogelijk om in Summar.io gebruik te maken van de volgende vakken, niveaus en 
leerjaren (Zwarte tekst = beschikbaar vanuit VO-content, Rode tekst = beschikbaar uit andere 
bron). 

 VMBO-B VMBO-KGT HAVO VWO 
Aardrijkskunde  1+2+3+4 1+2+3+4+5 1+2+3+4+5+6 
Biologie 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4+5 1+2+3+4+5+6 
Duits 1/2+3+4 1/2+3+4 1/2+3+4, 

3+4+5 
1/2+3+4, 
3+4+5+6 

Economie 3+4 3+4   
Engels 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4+5, 

3+4+5 
1+2+3+4, 
3+4+5+6 

Frans   4+5 4+5+6 
Geschiedenis  1+2+3+4 1+2+3+4+5 1+2+3+4+5+6 
Informatica   4+5 4+5+6 
Mens & Maatschappij  1+2   
Nederlands 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4+5 1+2+3+4+5+6 
Natuurkunde 2+3+4 2+3+4   
Scheikunde   4+5 4+5+6 
Wiskunde 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2 1+2 

 

Summar.io stemt met de school af welk materiaal voor welke vakken en niveaus beschikbaar 
wordt gemaakt. Het is verstandig om het beschikbare materiaal vooraf zelf goed te bestuderen, 
zodat je het – bijna – even goed kent als de methode die je gewend bent te gebruiken.  

2.1 Kerndoelen en eindtermen 
Het leermateriaal in Summar.io is gebaseerd op leerdoelen. Voor de examenvakken zijn dit met 
name de kerndoelen en eindtermen zoals die zijn vastgesteld door het SLO. 

Je kunt de leerdoelen voor de examenvakken vinden in de kernprogrammabrowser: 
https://kernprogrammabrowser.kennisnet.nl of op de SLO leerdoelkaarten van jouw vak. 

Ook de eindexamens en de methodes van de educatieve uitgevers zijn hierop gebaseerd. 
De meeste methodes voegen echter ook eigen materiaal toe dat buiten deze eindtermen valt. Tot 
zelfs wel 40% van de methode. Natuurlijk is het prettig om zoveel te krijgen, maar helaas is niet 
altijd duidelijk wat wel en wat niet tot de kerndoelen en eindtermen behoort. 

Het leermateriaal dat opgenomen is in Summar.io sluit naadloos aan op deze kerndoelen en  
eindtermen. Daarnaast is ieder onderdeel gemetadateerd (gelabeld) met de leerdoelen waartoe 
het bijdraagt. 
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Het belangrijkste voordeel van het denken in leerdoelen is dat je de leerlingen – onafhankelijk van 
een methode of de vorm van het materiaal – goed kan voorbereiden op het eindexamen. Dit maakt 
het eenvoudiger om te wisselen van leermateriaal als dat – om welke reden dan ook – beter 
uitkomt. 

 

 

Door de metadatering weet je ook precies welke leerdoelen jouw leerlingen al hebben behaald. En 
– zoals je in bovenstaande figuur kunt zien – dus ook welke ruimte er nog is voor andere 
leerdoelen: 

• Verdieping of verbreding 
• Vakoverstijgende leerdoelen 
• De passie van de leerling 
• … ! 

2.2 Plannen van het curriculum 
Hoewel een persoonlijke benadering van de leerlingen één van de belangrijke uitgangspunten is 
van Summar.io is het nog steeds van belang om een basisplanning van een curriculum te maken.  

Om een curriculum goed te kunnen plannen kun je voor het leermateriaal dat afkomstig is uit de 
Stercollecties van VO-content, de daarin beschikbare docentenhandleidingen gebruiken.  

Maar de belangrijkste informatie is natuurlijk ook in het materiaal zelf aanwezig. 
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Zo zie je hier bijvoorbeeld een overzicht van het materiaal voor de onderbouw HAVO voor het vak 
Aardrijkskunde.  

 

 

Het onderdeel planning 
van de leereenheid 
Burgerschap geeft een 
duidelijk overzicht van de 
hoeveelheid lesuren die 
een leerling gemiddeld 
nodig heeft om deze 
leereenheid af te ronden. 
Maar zoals we al eerder 
zeiden: “de gemiddelde 
leerling bestaat niet!”. 
 

Onderdeel Tijd Eindproduct 
Inleiding 0,5 lesuur - 
Opdracht: Buurtinitiatief 2 lesuren Affiche 
Opdracht: 
Buurtvoorzieningen 

3 lesuren Plattegrond 

Opdracht: Multicultureel 1,5 lesuren Digitaal straatgidsje 
Opdracht: Als huizen 
konden praten 

3 lesuren Verhaal 

Opdracht: Wereldplaats 2 lesuren Wereldwandelroute 
Opdracht: Debat Derde 
wereld 

2 lesuren Debat 

Afsluiting 2 lesuren Zes afbeeldingen + tekst 
Totaal 16 à 17 

lessen 
 

 

 

 

Het is van belang dat de toetsplanning van jouw school ook en vooral is 
gebaseerd op leerdoelen. En dus niet meer op hoofdstukken uit een methode! 
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2.3 Werkvormen in Summar.io 
Als een leerling één van de leereenheden 
opent, verschijnen er verschillende leerobjecten 
en andere leereenheden.  

Hier zie je de inhoud van de leereenheid 
Waterkringloop binnen het vak Aardrijkskunde. 

De leereenheid begint onder het kopje “Wat je 
gaat leren” met de leerdoelen van deze 
leereenheid. 

De leerling werkt in een leereenheid in 3 
verschillende fases. Let op: Niet alle fases 
worden in iedere leereenheid gebruikt. 

• Introductie – in deze fase wordt de 
structuur van de leereenheid uitgelegd. 
Het belang wordt uitgelegd en er wordt 
uitleg en informatie aangeboden aan de 
leerling; vaak in verschillende 
modaliteiten. Deze informatie kan 
bestaan uit bijvoorbeeld tekst, schema’s, 
afbeeldingen, animaties audio en video. 

• Aan de slag – de leerling verwerkt de 
aangeboden informatie. De leerling 
zoekt op Internet, en maakt oefeningen. 
Alleen, in tweetallen of in grotere groepen. In deze fase wordt ook verdieping, verbreding of 
remediërende stof aangeboden.  

• Laat zien wat je kunt – de leerling bewijst de aangeboden informatie verwerkt te hebben 
door middel van bijvoorbeeld een toets, een werkstuk, een verslag of een presentatie. Ook 
reflectie op en evaluatie van de leereenheid hoort in deze fase thuis. 

Ieder leerobject bevat een indicatie van de gemiddelde tijd die een leerling daarvoor nodig heeft. 
Reeds verwerkte leerobjecten worden blauw gekleurd. Het aantal stippen OOOOO geeft de 

moeilijkheidsgraad van het leerobject aan. Een leerobject met het icoon voeren leerlingen in 
groepen uit van 2 of meer personen. 

Onder de kop “Bekijk ook eens” vind je achtergrondinformatie. In het voorbeeld hierboven de 
Kennisbank Aardrijkskunde.  
Curricula in Summar.io bevatten verschillende soorten leerobjecten. Vooralsnog zijn er “vraag 
leerobjecten” en “instructieve leerobjecten”.  

2.3.1 Vraag leerobjecten 
De naam zegt het al, in deze leerobjecten worden één of meer vragen gesteld aan de leerling. 
Hiervoor gebruikt Summar.io de internationale standaard QTI2. Hierdoor is het mogelijk om de 

                                                
2 Summar.io ondersteunt versie 2.1 van de QTI standard. Meer informatie staat op http://www.imsglobal.org/question/index.html. 
 



 
 

© Summar.io maart 2019 11 
 

antwoorden op de vragen te verwerken in Summar.io en om vragen uit te wisselen met andere 
systemen die deze standaard ook gebruiken. Zogenaamde gesloten vragen worden automatisch 
nagekeken door Summar.io. Open vragen worden eerst door de leerling zelf beoordeeld en 
vervolgens – indien gewenst – nagekeken door de docent. 

Afhankelijk van het type vraag, bestaat een vraag uit maximaal 3 delen: 

• Een algemene inleiding die geldt voor alle vragen in het leerobject, bijvoorbeeld een 
casusbeschrijving of video/audio. 

• De vraagtekst zelf; deze kan kort of lang zijn en bijvoorbeeld een inleiding, een plaatje, 
audio en/of video bevatten. 

• Het antwoordgedeelte. Dit is voor ieder vraagtype verschillend. 

2.3.2 Verschillende vraagtypes 
Hieronder zie je een overzicht van de verschillende vraagtypes die de leerlingen tegen kunnen 
komen.  

Meerkeuzevraag 

Een meerkeuzevraag bevat in het antwoordgedeelte minimaal 
twee antwoordopties. Als de keuzevakjes rond zijn, is er één 
antwoord juist. Als de keuzevakjes vierkant zijn, kunnen er 
meerdere antwoorden juist zijn en kunnen de leerlingen 
meerdere antwoorden aanvinken. 

Open vraag 

Een open vraag bevat in het antwoordgedeelte een tekstvak waarin de leerling het antwoord typt. 
Doordat een antwoord op veel verschillende manieren geformuleerd kan worden, wordt deze niet 
automatisch nagekeken. In Summar.io kijkt de leerling deze eerst zelf na op basis van een 
antwoordmodel – dit noemen we zelfevaluatie – en vervolgens kan de docent het nakijken door de 
leerling herzien. 

 

 

 

 

Numerieke vraag 
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Een numerieke vraag lijkt visueel op een open vraag, maar bij een numerieke vraag moet de 
leerling een getal invoeren in het vak. Eventueel zijn er meerdere invoervakken. Het antwoord 
wordt beoordeeld door Summar.io. 

 

Tekstvraag of gatentekst 

Een tekstvraag lijkt ook op een open vraag. Meestal is er een 
aantal kleinere tekstvakken, waarbij de leerling per vak één woord 
of enkele woorden moet invoeren. Het antwoord wordt beoordeeld 
door Summar.io. 

 

Matchvraag 

Bij de matchvraag sleept de leerling één of meer elementen naar de juiste plek. Ieder element 
bevat een combinatie van tekst en afbeeldingen. Zoals je hieronder ziet kunnen er ook elementen 
zijn die niet gebruikt hoeven te worden. Het antwoord wordt beoordeeld door Summar.io. 

 

Volgordevraag 

Bij de volgordevraag sleept de leerling een aantal 
elementen in de juiste volgorde. Ook hier bevat ieder 
element een combinatie van tekst en afbeeldingen. Het 
antwoord wordt beoordeeld door Summar.io. 

 

 

Uploadvraag 

Bij de uploadvraag selecteert de leerling een bestand 
om te uploaden. Dit bestand, bijvoorbeeld een 
document, presentatie, foto of filmpje, bevat het 
antwoord op de vraag. Het bestand is maximaal 4mb 
groot. Ook hier kijkt het systeem niet na en doet de leerling eerst de zelfevaluatie. Vervolgens 
wordt het antwoord beoordeeld door de docent. 
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Hotspotvraag 

Bij de hotspotvraag moet de leerling één of 
meer plekken aanklikken op een afbeelding. 
Het aangeklikte gebiedje wordt duidelijk 
zichtbaar. Door opnieuw aan te klikken 
verdwijnt het weer. Deze vraag wordt 
automatisch nagekeken door Summar.io.  

 

2.3.3 Zelfevaluatie 
Na het maken van de vragen heeft 
de leerling de mogelijkheid om de 
door hem gegeven antwoorden op 
Open vragen en Upload vragen 
zelf te beoordelen. Dit noemen we 
zelfevaluatie. De leerling ziet links 
zijn eigen antwoord en rechts een 
antwoordmodel en geeft 
vervolgens zijn eigen antwoord 
een score. 

Bij het nakijken zie je als docent of 
een leerobject (eventueel 
gedeeltelijk) zelf nagekeken is 
door de leerling. Mede op basis 
hiervan bepaal je als docent je 
nakijkstrategie. 

 

 

2.3.4 Opnieuw doen 
Het is mogelijk om leerlingen zelf 
te laten beslissen of ze een opdracht over willen doen. Leerlingen kunnen dan doorgaan met een 
opdracht totdat ze tevreden zijn over het resultaat. Bij het nakijken zie je als docent dan hoeveel 
pogingen een leerling gedaan heeft. 

2.3.5 Instructieve leerobjecten 
Instructieve leerobjecten in Summar.io zijn in HTML 5 formaat. Dat betekent dat instructieve 
leerobjecten, net als vraag leerobjecten, browseronafhankelijk zijn en kunnen variëren van een 
simpele tekstpagina tot een complexe simulatie. Een belangrijk verschil met een vraag leerobject is 
dat er geen interactie is tussen de inhoud van een HTML 5 pagina en Summar.io. Summar.io 
houdt wel een aantal gegevens bij over gebruik van het instructieve leerobject door de leerling. 
Denk hierbij aan aspecten als tijd, plaats en vorm van gebruik. Instructieve leerobjecten hebben in 
Summar.io geen resultaat en kunnen dus ook niet worden “nagekeken”. 
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2.4 Het curriculum aanpassen 
Met de Aanbevelingen App is het mogelijk om de leerlijn van een groep leerlingen of van een 
specifieke leerling op verschillende manieren aan te passen en zo een gepersonaliseerd 
curriculum te maken dat past als een maatpak: 

• Je kunt delen van het curriculum uitschakelen, bijvoorbeeld omdat die nu niet van belang 
zijn of omdat sommige leerlingen dit mogen overslaan. 

• Je kunt referentie-materiaal toevoegen, bijvoorbeeld een pdf-document of een link naar een 
website of video. 

• Je kunt eigen leermateriaal toevoegen, bijvoorbeeld omdat sommige leerlingen extra 
oefening nodig hebben of omdat je een vakoverstijgend project aan het curriculum wilt 
toevoegen. Ook in dit geval kun je gebruik maken van een pdf-document of een link. 
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Klassen en groepen 
 
Met de Vak-administratie app kun je docenten en groepen koppelen aan een Richting, niveau en 
leerjaar en een vak.  

 

Nadat je op ‘Beheer groepen’ hebt geklikt kun je de klas of groep aanmaken, een passende leerlijn 
kiezen voor de groep en docenten en leerlingen toevoegen aan de groep door ze er naartoe te 
slepen of door leerlingen te selecteren uit een groep op schoolniveau, meestal is dit dan een 
standaard “klas”, die al is toegevoegd door een administrateur. 

 

Zodra leerlingen gekoppeld zijn aan een groep hebben ze toegang tot de inhoud van het vak.  
Docenten die aan een groep gekoppeld zijn, kunnen activiteiten voor die groep uitvoeren, zoals: 

• nakijken 
• feedback geven 
• de voortgang van leerlingen bekijken 
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Het is verstandig om meerdere docenten – uit hetzelfde team – aan een groep toe te voegen, 
zodat docenten met elkaar kunnen meekijken en elkaar – waar nodig – soepel kunnen vervangen. 
Ook is het op deze manier mogelijk dat docenten een verschillende rol bij een groep vervullen, 
bijvoorbeeld een docent, een klasse-assistent of een mentor. Voor Summar.io zijn dit allemaal 
“docenten”. 

 

 

Welke docent wat doet spreek je onderling af. Om maximale flexibiliteit te bieden, 
is hiervoor verder niets in Summar.io geregeld. 

3 Techniek 
 
Summar.io werkt via Internet. 
Dat betekent dat je Summar.io overal kunt gebruiken waar een internetverbinding is. Met een 
draad of draadloos. Op school of thuis. Je kunt Summar.io gebruiken met iedere moderne browser 
op een PC (Windows, Mac of Linux), Tablet of Chromebook. 

Om Summar.io goed te kunnen gebruiken op school hebben docenten en leerlingen het volgende 
nodig: 

• Een kwalitatief goede internetverbinding waar voldoende leerlingen tegelijk mee kunnen 
werken. Hiervoor moet zowel de verbinding tussen je school en het Internet, het interne 
netwerk van de school en (bij draadloos gebruik) de Wifi-punten voldoende capaciteit hebben3. 

• Een device per leerling. We bevelen aan dat iedere leerling en docent een eigen device ter 
beschikking heeft. Aan het organiseren van computerlokalen en het uitdelen en weer innemen 
van uitdeel laptops blijkt vaak veel kostbare (les)tijd verloren te gaan. En hoewel tegenwoordig 
in vrijwel ieder gezin wel een computer aanwezig is, is deze niet altijd beschikbaar voor het 
huiswerk van leerlingen. 

3.1 Beveiliging en privacy 
Beveiliging en privacy zijn belangrijke aandachtsgebieden van Summar.io. Dat is één van de 
redenen dat het systeem geïnstalleerd is in een afgeschermd deel van het Internet. Omdat 
Summar.io bereikbaar is via het publieke Internet, is er een aantal maatregelen genomen om de 
veiligheid en privacy te garanderen. Hiermee voldoet Summar.io aan de geldende eisen zoals die 
zijn vastgelegd in de AVG. 

                                                
3 Vraag bij twijfel na bij de ICT-afdeling van je school. Zeg erbij met hoeveel personen tegelijk je op welke plekken in de school 
Summar.io wilt kunnen gebruiken. 
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Om toegang tot Summar.io te krijgen, moet een gebruiker bekend gemaakt worden in het systeem. 
Summar.io gebruikt emailadressen als basis voor de identificatie van gebruikers. We maken 
daarbij gebruik van het door de school bij de leerling gegevens aangeleverde e-mailadres. 
Summar.io gebruikt dit e-mailadres in combinatie met een wachtwoord tijdens het inloggen. Om te 
kunnen inloggen, laat Summar.io het volgende scherm zien: 

 
Summar.io gaat op 2 manieren om met emailadressen en wachtwoorden: 

1. Op basis van een emailadres van Microsoft Office365 of Google: 
Als je een emailadres via Office365 of Google hebt gekregen, dan kun je inloggen door te 
klikken op één van bijbehorende iconen aan de rechterkant van het inlogscherm. (Gebruik 

het  icoon voor Google mailadressen en het  icoon voor Office365 mailadressen). 
Het grote voordeel van deze manier van werken is dat je hetzelfde wachtwoord kunt 
gebruiken voor Summar.io als alle applicaties van Google of Microsoft die je gebruikt). 

2. Op basis van een ander emailadres: 
Als je een ander soort emailadres hebt, wordt er een link toegestuurd naar een gebruiker 
om het eerste Summar.io-wachtwoord aan te maken. Op veel scholen hebben we gemerkt 
dat leerlingen de toegangscodes van een school e-mailadres niet meer weten en dus de 
Summar.io link niet kunnen openen. Verifieer daarom voorafgaand aan de startles of 
leerlingen toegang tot hun (school)e-mail hebben. Eventueel op hun mobiele telefoon. 

 

Summar.io zal nooit informatie met derden delen zonder daar eerst expliciet 
toestemming voor te vragen. Het is dan ook niet verstandig om zelf informatie 
met mensen te delen die claimen, via email of anders, dat ze namens 
Summar.io acteren. 
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4 Gedifferentieerd lesgeven 
 
Differentiëren is het bewust en doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd en of 
leermateriaal binnen een groep leerlingen op basis van prestaties, motivatie en leervoorkeuren. 

In “Hoofdstuk 2 -  Jouw curriculum”, heb je al kunnen zien dat je Summar.io uitstekend kunt 
inrichten om gedifferentieerd lesgeven te ondersteunen. Bijvoorbeeld door leerstof uit te zetten of 
door eigen leerstof of weblinks toe te voegen. 

4.1 Wie zijn mijn leerlingen? 
Om goed te kunnen differentiëren is het belangrijk dat je jouw leerlingen kent. Je maakt daarvoor 
gebruik van reeds in je school beschikbare informatie, zoals resultaten van vorig jaar of informatie 
van de mentor of van eigen observatie in de klas. 

Maar het meest effectief is om gebruik maken van informatie van leerlingen zelf. Vraag je 
leerlingen bijvoorbeeld om een visualisatie te maken van hun belangrijkste ambities en passies in 
het algemeen en hoe jouw vak daaraan kan bijdragen.  
Vraag ze daarnaast ook naar hun leervoorkeuren. Op welke manier vinden ze leren wel en niet 
prettig en waarom. Maak daarin – waar mogelijk – een onderscheid in het opdoen van informatie 
(Access), het verwerken van informatie (Engage) en het aantonen van leerresultaat (Express). 
In de afbeelding hieronder zie je een aantal van de mogelijke voorkeuren opgesomd met de meest 
traditionele leervoorkeuren aan de linkerkant. 

 

Op deze manier krijg je meer inzicht in de leerlingen zelf en kun je jouw leerstof benaderen en 
aanvullen vanuit hun persoonlijke context. 

 

4.2 Indeling in groepen 
Op basis van wat je weet van je leerlingen kun je ze desgewenst indelen in groepen. 
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Bijvoorbeeld op basis van behoefte aan instructie, op basis van hun leervoorkeuren of op basis 
van een gemeenschappelijke ambitie of passie. 

4.3 Inrichting van een les waarbij je Summar.io gebruikt 
Er is niet maar één juiste manier om een les in te richten waarbij je Summar.io gebruikt. Dat is 
afhankelijk van jouw leerlingen, van jou als docent en natuurlijk van je vak. 
Hieronder een voorbeeld van een les die is gebaseerd op differentiatie naar instructiebehoefte. 

We verdelen de leerlingen in drie groepen: instructieonafhankelijke leerlingen, instructiegevoelige 
leerlingen en instructieafhankelijke leerlingen. In alle drie de groepen wordt met Summar.io 
gewerkt. Het verschil zit in de mate waarin je als docent het uitvoeren van de leerobjecten 
begeleidt. 

Het uitgangspunt hiervoor is het Differentiatiemodel IGDI+. 

Instructieonafhankelijke 
Leerlingen 
 

Instructiegevoelige 
leerlingen 

Instructieafhankelijke leerlingen 

Terugblik en klassikale uitleg, bijvoorbeeld op basis van resultaten van de vorige keer (5 min) 
 (zie ook …) 
Zelfstandig werken met 
Summar.io 
 
 
 

Centraal begeleid inoefenen 
Zelfstandig werken met 
Summar.io 

Verlengde instructie en extra 
centraal oefenen met Summar.io 
Zelfstandig werken met Summar.io 

Procesbegeleiding, 
verdiepingsvragen (10 min). 
Vervolg zelfstandig werken 
met Summar.io Feedback 

 
Vervolg zelfstandig 
werken met Summar.io Feedback 

 
Evaluatie van de les, huiswerk, terug- en vooruitblik 

 

4.4 Tafelopstelling 
Als het mogelijk is, maak je bij Summar.io geen 
gebruik van de standaard “bus opstelling” in de klas. 
Het is ideaal als je groepstafels kunt maken, waarbij 
leerlingen kunnen samenwerken en waarbij ze ook 
een centrale uitleg op een (White)board of 
beamerscherm kunnen zien. 
Dit is het meest belangrijk voor de 
instructieafhankelijke leerlingen. 

Zo kun je als docent efficiënt werken met de 
verschillende groepen in de klas. 

(O = instructieOnafhankelijk; G = instructieGevoelig; A = instructieAfhankelijjk) 
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5 Voortgang, evaluatie en feedback 
 
Als je lesgeeft met Summar.io zal klassikale instructie een kleinere rol gaan spelen. Leerlingen zijn 
meer zelfstandig aan het werk. Hierdoor heb je als docent meer tijd beschikbaar om jouw 
leerlingen te ondersteunen en feedback te geven. Hiervoor is het nodig dat je inzicht hebt in de 
voortgang en de resultaten van hun werk. 
Summar.io biedt je hiervoor veel mogelijkheden. Soms zelfs te veel. Daarom is het belangrijk om 
bewust te kiezen wat je wel doet en wat je niet doet. 

5.1 Nakijkstrategie 
Zodra leerlingen opdrachten hebben gemaakt, kunnen deze worden beoordeeld. Gesloten vragen 
worden daarbij beoordeeld door Summar.io en open vragen (en uploadvragen) eerst door de 
leerling zelf. Aan de hand van een antwoordmodel. 

Vervolgens kunnen de vragen worden nagekeken door de docent. 

 

Nakijkwerk kun je vinden in postvakken. Je kunt een postvak voor een groep en 
een vak aanmaken als jij docent bent van die groep voor dat vak. Deze 
postvakken vind je in de Nakijkwerk app.  

 
In je postvak zie je steeds het aantal na te kijken werken dat nog openstaat. Zo kom je niet voor 
verrassingen te staan. 

Om de feedbackcyclus naar de leerlingen kort te houden is het verstandig om het nakijkwerk snel 
te verwerken, in ieder geval vóór de volgende les. Sommige docenten kijken al in de les zelf na. 

Als je het postvak opent, zie je dat je kunt nakijken per opdracht of per leerling. 

• Per opdracht werkt het beste als de meeste leerlingen ongeveer gelijk op gaan. Je kunt zo 
leerlingen goed vergelijken. 

• Per leerling werkt het beste voor leerlingen die ver voor of achter lopen op de rest of die 
een individueel programma volgen. Je ziet zo beter hun individuele ontwikkeling. 
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In het voorbeeld hierboven wordt nagekeken per leerling. Door op één van de opdrachten te 
klikken, kun je de door de leerling gegeven antwoorden in detail bekijken. Ook kun je per gegeven 
antwoord of op het hele werk feedback geven. 

Het is echter niet verstandig om alle opgaven van alle leerlingen in detail te na te kijken en van 
feedback te voorzien. Niet alleen heb je daar vaak niet de tijd voor (Je kunt deze opdrachten 
namelijk vergelijken met het traditionele huiswerk en dat kijk je ook niet allemaal na). Gelukkig is 
het ook niet nodig. 

Want het voordeel van Summar.io is dat je strategisch kunt kiezen wat je wel en niet doet. Hier een 
aantal vuistregels voor een nakijkstrategie. Uiteraard hangt het af van jouw stijl en de leerlingen in 
de groep waarmee je werkt hoe je jouw nakijkstrategie invult. 

• Concentreer je op onverwachte resultaten. Hoog of laag. Stap 3 hierboven zou zo’n 
onverwacht resultaat kunnen zijn. Door dit in detail na te kijken kun je zien wat er 
misgegaan is en de leerling feedback geven. 

• Concentreer je op open vragen, maar niet alle open vragen. Hierbij staat de tekst “Zelf 
nagekeken”. Je kunt hieruit een steekproef in detail nakijken, afhankelijk van de 
vaardigheid van leerlingen in zelfevaluatie en het belang van de opdracht. Stap 4 en 1 
hierboven zijn door de leerling zelf nagekeken. 

• Concentreer je op eindopdrachten “Laat zien wat je kunt”.  Stap 4 hierboven is een 
open vraag en een eindopdracht. Het is belangrijk om deze altijd in detail na te kijken. 

( de 2e en 3e optie kun je ook uitselecteren met het filter rechtsboven  .) 
 



 
 

© Summar.io maart 2019 24 
 

5.2 Het belang van feedback 
Volgens Hattie4 is het geven van feedback één van de belangrijkste interventies die een docent 
kan plegen. 
Feedback op de uitgevoerde taak, het proces en de zelfregulatie van de leerling werken daarbij het 
sterkste. Feedback op de persoon van de leerling geeft wel een goed gevoel, maar heeft 
nauwelijks een meetbaar effect. 

Bij het geven van feedback aan leerlingen zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

• Is de feedback specifiek en concreet? Wat ging wel goed en wat niet? 
• Is de feedback just-in-time? In sport coaching wordt wel gezegd: “Geef feedback als het 

zweet nog nat is”. Dan is feedback het meest effectief. Daarom is het belangrijk om het 
nakijkwerk snel uit te voeren. 

• Is de feedback gebaseerd op informatie, waarvan je weet dat die bij de leerling 
bekend is? Verwijs eventueel naar een eerder door de leerling uitgevoerde leereenheid of 
leerobject. 

• Is de feedback constructief en aanmoedigend? Geef aan welke voortgang er geboekt is. 
Als je een leerling een opdracht opnieuw laat doen is het van belang dat je haar of hem 
helpt om dezelfde fouten niet opnieuw te maken. 

Als je werkt met Summar.io is er een aantal manieren waarop een leerling feedback kan krijgen: 

1. Automatisch in Summar.io – direct nadat de leerling een opdracht inlevert, is er de 
mogelijkheid tot zelfevaluatie van de antwoorden op open opdrachten. De leerling vergelijkt 
zijn antwoord met het antwoordmodel.  
Vervolgens krijgt de leerling een overzicht van de scores op de vragen in de opdracht en 
alle gegeven antwoorden – ook op de gesloten vragen – en wat er goed en fout was. Het is 
van belang dat de leerling goed kijkt wat er fout was. Deze automatische feedback is 
specifiek en concreet, maar niet constructief en aanmoedigend. 

2. Als onderdeel van het nakijken door een docent in Summar.io – je kunt feedback 
geven op een opdracht als geheel, maar ook op elke specifieke vraag. Hiervoor klik je bij 

het nakijken in detail op het  -icoon. Je kunt – opgemaakte – tekst gebruiken, maar 
bijvoorbeeld ook een weblink gebruiken. 
Deze feedback kan erg goed zijn, maar is voor de docent wel het meest tijdrovend. 

3. Als onderdeel van het werken met learning analytics door een docent in Summar.io – 
Je kunt in de Tijdlijn app feedback geven op basis van een combinatie van meerdere 
activiteiten en resultaten van een leerling. 

4. Door de docent mondeling in de klas of één-op-één – Deze feedback is meestal ook erg 
goed, maar minder just-in-time en ook tijdrovend. 

 

 

5.3 De tijdlijn 
Met de tijdlijn app kun je de voortgang van leerlingen bekijken, zowel in het hele curriculum als 
voor een specifiek onderdeel. Ook kun je in de Tijdlijn app feedback geven aan een leerling. 
                                                
4 John Hattie – Leren zichtbaar maken – Bazalt Educatieve uitgeverijen, 5e druk, 2014 
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In tegenstelling tot de opdrachtgerichte feedback in de Nakijkwerk app is het de bedoeling om 
deze feedback meer te richten op het leerproces. 

 

1) Aan de bovenkant kies je de groep en de leerling (namen zijn vervaagd).  
2) Links kies je voor Open of Afgeronde delen van het curriculum.  
3) Naast het hele curriculum kun je ook voor een deel kiezen. 
4) Rechtsboven kun je ook nog kiezen of je opdrachten met een bepaalde status uit het 

overzicht wil wegfilteren.  
5) In de linker kolom van het rechterdeel staan de activiteiten van de docent. 
6) In de rechter kolom van het rechterdeel staan de activiteiten van de leerling. 
7) Hier geeft de docent aan de leerling feedback op het leerproces. 
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6 De startles – een goed begin is het halve werk 
 
Er zijn twee soorten startlessen met Summar.io, namelijk 1) als leerlingen voor het eerst met 
Summar.io kennis maken en 2) als ze Summar.io al kennen, maar Summar.io voor het eerst met 
jouw vak gaan gebruiken. In dit hoofdstuk gaan we uit van situatie 1). Als leerlingen al met 
Summar.io gewerkt hebben bij een ander vak, kun je de aspecten die niet meer nodig zijn 
weglaten.  

6.1 Waarom Summar.io? 
Met Summar.io krijgen leerlingen meer mogelijkheden om hun onderwijs zelf in te richten.  
Ze bepalen veel meer zelf wat ze wanneer en waar gaan doen. Dit gaat ook gepaard met een 
grotere eigen verantwoordelijkheid. Je kunt als docent natuurlijk nog steeds ingrijpen; je hebt zelfs 
meer ruimte voor coaching en om feedback te geven, maar je volgt op een iets grotere afstand. 
Het is van belang om leerlingen hier bij de start van het werken met Summar.io op te wijzen en ze 
waar nodig intensief op dit aspect te coachen. 

6.2 Inloggen en aanmelden 
Zorg ervoor dat je eigen PC verbonden is met een centraal scherm, of beamer. 
Het is verstandig om de leerlingen de eerste keer allemaal tegelijk in te laten loggen. Leerlingen 
loggen net als de docent in via het volgende internetadres: 
https://<schoolnaam>.summar.io waarbij <schoolnaam> de 
naam of een afkorting van de naam van jullie school is.  
Leerlingen die sneller zijn kunnen andere helpen. 
Leerlingen klikken de eerste keer als ze in het 
aanmeldscherm komen op “wachtwoord vergeten”. 

Meer details over beveiliging, inloggen en wachtwoorden 
kun je vinden in hoofdstuk 3.1 Beveiliging en privacy. 

6.3 Navigeren 
Zodra de leerlingen zijn ingelogd, komen 
ze op het Summar.io dashboard. Het 
dashboard bevat de verschillende vakken, 
die voor hen beschikbaar zijn.  

Als leerlingen op hun naam of foto klikken, 
kunnen ze zich afmelden en (via 
instellingen) hun gebruikersfoto of 
wachtwoord wijzigen.  
Vraag ze om thuis hun foto te wijzigen en 
geef aan dat het een foto van hunzelf moet 
zijn, waar hun gezicht voldoende groot op 
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staat, zoals op een pasfoto. Dat maakt het voor jou later makkelijker om met Summar.io te werken.   

Het klok-symbool rechts bovenaan geeft aan 
hoeveel notificaties er op dit moment voor een 
leerling van belang zijn. Bij de startles staat hier 
waarschijnlijk alleen een notificatie dat de gebruiker 
welkom heet. 

Als je op het kloksymbool klikt, zie je de details van 
deze notificaties. 

Op de meeste notificaties kun je klikken voor meer 
details of om direct een actie uit te voeren.  

Als bijvoorbeeld een leerling de notificatie krijgt dat 
een opdracht opnieuw gemaakt moet worden, dan 
kan die leerling door op de notificatie te klikken direct starten met die opdracht. 

Als voorbeeld kun je zelf een opdracht maken en zelf nakijken. Geef dan bij Nakijkwerk aan dat je 
als leerling de opdracht opnieuw moet maken. Kies bij voorkeur een opdracht die leerlingen in 10-
15 minuten kunnen maken en die zowel gesloten als open vragen bevat. 

Als je voor jezelf een opnieuw te maken opdracht hebt klaargezet, kun je die centraal doorlopen, 
zodat je aan de leerlingen kunt laten zien hoe het maken van een opdracht en de zelfevaluatie 
werkt. 

Geef vooral aan hoe belangrijk een nauwkeurige zelfevaluatie is en dat ze bij de gesloten vragen 
goed kijken wat ze fout hebben gedaan en of het ook echt fout was. Je weet nooit. 
Laat ook zien hoe je feedback geeft en hoe die feedback uiteindelijk in het leerling scherm 
verschijnt. 

Laat vervolgens de leerlingen dezelfde opdracht maken (ze hebben al een keer gezien hoe het 
moet) en kijk deze dan klassikaal na. Gebruik daarbij – voor zover het in de tijd van een lesuur 
past – zoveel mogelijk de nakijkstrategie die door jou gebruikt gaat worden. Leerlingen zijn daar 
dan op voorbereid. Geef waar mogelijk, ook zinvolle feedback. 

6.4 Structuur van de Summar.io lessen 
In de startles kun je ook aangeven hoe je het leermateriaal in Summar.io de komende periode wil 
gaan gebruiken. Het is belangrijk om daarbij aan te geven welke kaders er voor de leerlingen zijn 
en welke ruimte ze hebben om hun eigen keuzes te maken. 

Afhankelijk van je vakinhoud, de groep en jouw visie als docent zijn er verschillende mogelijkheden 
om dit in te vullen. Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk. 

• We volgen de stappen in de leereenheid die leiden tot het eindproduct dat je in tweetallen 
maakt. De stappen bevatten een aantal verplichte opdrachten en een aantal keuze 
opdrachten.  

• Voor een aantal leerlingen zet ik speciaal verdiepingsmateriaal of extra oefenmateriaal 
klaar. Als er niets speciaals voor je klaar staat, kun je hier ook om vragen. Het gaat om het 
optimaal inrichten van jouw leerproces. 
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• We werken de komende periode naar de luistertoets. Deze is op B2-niveau. Ik heb de klas 
op basis van een eerdere oefentoets ingedeeld in 2 groepen. De ene groep start met 
luisteropdrachten op A2-niveau en de andere groep op B1-niveau. Je kunt daarbinnen zelf 
kiezen welke luisteropdrachten je wilt doen. Er zijn er genoeg. Als je een niveau goed 
beheerst dan kun je in overleg met mij op een hoger niveau aan de slag. Ik zal dat soms 
ook aan je vragen. 

6.5 Inzicht en voortgang 
In de Leeromgeving van de leerlingen worden de opdrachten die de leerling heeft gestart blauw 
gekeurd en voorzien van een symbool. 

Leerlingen kunnen daarbij de volgende varianten tegenkomen: 

 

Leerobject dat nog 
niet door de leerling 
gestart is. 

 

Informatie 
leerobject met 
bijvoorbeeld een 
tekst of een video 
dat door de leerling 
is geopend. 

 

Oefening leerobject 
dat door de leerling 
is geopend, maar 
nog niet afgerond 
(vandaar het 
pauzeteken).  

Oefening leerobject 
dat door de leerling 
is afgerond, maar 
nog niet is 
beoordeeld door de 
docent. 

 

Oefening leerobject 
dat door de leerling 
is afgerond, met 
een onvoldoende 
score van 50%. 

 

Oefening leerobject 
dat door de leerling 
is afgerond, met 
een voldoende 
score van 80%. 

 

Oefening leerobject 
dat door de leerling 
is afgerond, met 
een perfecte score 
van 100% 

 

Oefening leerobject 
dat door de leerling 
is afgerond, met 
nog niet gelezen 
feedback van de 
docent. 

 

Leerobject waarvan 
de docent heeft 
aangegeven dat de 
leerling het 
opnieuw moet 
doen. 

  

Het aantal stippen geeft de mate aan waarop dit leerobject aan het leerdoel beantwoordt. Het 
aantal gevulde stippen komt overeen met het score-percentage. 

7 Het kan altijd beter 
 
Summar.io is volop in ontwikkeling. 
Hoewel we ons best doen om alles vlekkeloos te laten werken, kunnen er toch problemen 
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voorkomen. Laat het ons alsjeblieft weten als dit het geval is. 
Daarnaast zul je – bij het werken met Summar.io – ideeën krijgen over hoe het anders of beter 
kan. 
Ook deze ideeën zijn voor ons erg belangrijk. Ons doel is om jullie en jullie leerlingen met 
Summar.io zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor zijn ideeën uit het onderwijsveld 
onontbeerlijk. 

7.1 Summar.io support 
Je kunt probleemmeldingen over problemen en verbetersuggesties altijd plaatsen op de website 
https://summario.zendesk.com  
Het is handig om op deze site alvast een account aan te maken, zodat je later makkelijk kunt 
inloggen. Op deze site kun je ook diverse handleidingen en informatie over de inhoud van nieuwe 
releases vinden. 
 Let op: dit account staat los van je account voor de Summar.io leeromgeving. 

7.2 Technische problemen 
Het is vervelend als er iets niet werkt.  
Als de problemen zich ook voordoen bij andere programma’s, meldt dit dan bij de ICT-support van 
jouw school. Waarschijnlijk heeft dit niets met Summar.io te maken. 
Als er iets niet (goed) werkt in Summar.io meld dit dan bij Summar.io support. 
 
Voeg eventueel een schermafbeelding (screenshot) toe als bijlage en vermeld bij voorkeur: 

• van welke school je bent, 
• wat het probleem is, 
• op wat voor apparaat het probleem zich voordeed, bijvoorbeeld PC of iPad, 
• welke Operating Systeem werd gebruikt, bijvoorbeeld Windows 7 of Windows 10 
• welke webbrowser gebruikt werd, bijvoorbeeld Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari 

Brave of Firefox 

Het is niet erg als je niet al deze gegevens bij de hand hebt, maar wij kunnen fouten beter vinden 
als we deze gegevens wel hebben. 

7.3 Fouten en onvolkomenheden in het leermateriaal 
Summar.io maakt gebruik van de Stercollecties van VO-content, aangevuld met door ons 
gecontroleerde Open content die door anderen – bijvoorbeeld collega docenten – is gemaakt. 
Waar nodig is het materiaal van VO-content door ons aangepast om beter gebruik te kunnen 
maken van de interactieve werkvormen van Summar.io. 

Ook in dit materiaal kunnen fouten of onvolkomenheden zitten. Zo komt het wel eens voor dat een 
link naar een bepaalde plek op een website niet meer werkt. Ook kan het zijn dat je zelf vindt dat 
een uitleg of opdracht anders kan of dat er iets aan toegevoegd kan worden. 

Ook deze zaken kun je melden bij Summar.io support. 

Voeg ook hier eventueel een schermafbeelding of een document met jouw toevoeging toe. 

Geef duidelijk aan: 
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• op welk materiaal je opmerking betrekking heeft 
• of het een fout of een verbetersuggestie betreft, 
• wat je anders of beter wilt. 

Toevoegingen aan het leermateriaal kun je uiteraard – voor je eigen school – ook aanbrengen 
met de Aanbevelingen app (zie paragraaf 2.4, Het curriculum aanpassen en de Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden..  

7.4 Ideeën voor nieuwe of verbeterde functionaliteit 
Ook deze ideeën meld je via Summar.io support. Je kunt ze ook eerst doorspreken met je 
Summario contactpersoon. 

Als je ze meldt via Summar.io support, zorg dan dat je jouw idee zo duidelijk mogelijk omschrijft en 
eventueel op welke Summar.io app het betrekking heeft. 


