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Onderwerpen

Studiewijzer: 
▪ differentiëren binnen een studiewijzer,
▪ samenwerking tussen docenten via studiewijzers 
▪ meerwaarde studiewijzer Magister 6 ten opzichte van Magister 5
▪ tips & trucs

Doe opdracht
Benodigdheden voor een studiewijzer: een kopie van een eigen studiewijzer in 
Magister 6 waarmee je wilt differentiëren of graag de diepte wilt ingaan.

Inschrijven:
▪ hoe kun je deze module als docent gebruiken om groepen te formeren
▪ kleine demo 15 minuten

Projecten
▪ hoe kun je leerlingen via Magister projectmatig (zelfstandig) laten samenwerken
▪ kleine demo 15 minuten



Studiewijzer

▪ differentiëren binnen een studiewijzer
▪ Per onderdeel

▪ samenwerking tussen docenten via studiewijzers
▪ Delen met collega’s
▪ Kopiëren naar collega’s 

▪ meerwaarde studiewijzer Magister 6 t. o. v. Magister 5
▪ Inhoud van onderdeel heeft uitgebreide opmaak
▪ Mappen maken
▪ Presentatiemodus 

▪ tips & trucs
▪ Koppel studiewijzer aan vak (lesdashboard)
▪ Koppeling mogelijk met Office 365
▪ Opdracht koppelen aan studiewijzer
▪ Toets gemist



Doe Opgave studiewijzer:
(maak een keuze)

▪ Differentieer zelf in 1 onderdeel; koppel 3 leerlingen

▪ Maak een onderdeel ‘antwoorden’ en maak deze slechts 
2 weken zichtbaar

▪ Deel een studiewijzer met een collega (let op rechten)

▪ Kopieer een studiewijzer naar een collega

▪ Koppel aan een onderdeel een YouTube filmpje

▪ Maak ik een onderdeel 2 mappen en plaats bestanden

▪ Test met de presentatiemodus

▪ Koppel een vak aan je studiewijzer en check het gevolg

▪ Koppel een opdracht aan de studiewijzer



Inschrijven

▪ Leerlingen schrijven in voor een activiteit

▪ Definieer een 2-tal onderdelen

▪ Leerlingen schrijven in

▪ Groepen zichtbaar in Magister

▪ Export naar Excell mogelijk



Projecten

▪ Nog in Magister 5 aanmaken / zichtbaar in Magister 6

▪ Leerlingen werken zelfstandig samen (zien project onder 
ELO > studiewijzers)

▪ Kan een mix van leerlingen uit verschillende leerjaren

▪ Kan over meerdere jaren (profielwerkstuk)

▪ Projectleerlingen krijgen gezamenlijke map die ze met 
elkaar delen

▪ Projectmap aanmaken bij Bronnen > projectmappen

▪ Inclusief submappen

▪ Project : koppel hoofdmap / submappen



Vragen ?

cor@schoolmaster.nl


