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Mijn aanbod op Het Archief voor 
Onderwijs
De video- en audiofragmenten van jouw organisatie komen niet 
automatisch op Het Archief voor Onderwijs terecht. 

Het aanbod op Het Archief voor Onderwijs is vraaggedreven, niet 
aanbodgedreven en houdt rekening met eindtermen en leerplandoelen. 



Mijn aanbod op Het Archief voor 
Onderwijs 
❏ Onderwijslicentie op MAM moet aangevinkt zijn. 
❏ Je item moet aangevraagd worden. 

❏ ofwel door een leerkracht-redacteur van meemoo
❏ ofwel door een leerkracht
❏ ofwel door jezelf

❏ De expert-leerkrachten van meemoo beslissen of het gevraagde item 
aansluit bij de onderwijsdoelen. Zij bepalen of het item op Het Archief 
voor Onderwijs terecht kan komen en voegen de nodige metadata 
toe.  



Mijn aanbod op Het Archief voor 
Onderwijs
Wil je graag meer van jouw 
audiovisueel materiaal uit het MAM op 
Het Archief voor Onderwijs zien 
verschijnen?
Neem dan contact op met één van 
onze medewerkers via het 
onderwijsloket.  

Partnerportaal >> Support >> 
Interactieplatformen 



BEKIJK DE 
INSTRUCTIEVIDEO

TERUG NAAR 
BEGINSCHERM

VOLGENDE ITEM

https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-ga-ik-op-zoek-naar-audiovisueel-materiaal
https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-ga-ik-op-zoek-naar-audiovisueel-materiaal


Een collectie aanmaken

Een collectie is een verzameling van videomateriaal en audiomateriaal 
met telkens een inleidende tekst en beschrijvingen. 

Je kan zelf een collectie aanmaken, aanpassen en publiceren, zodat 
leerkrachten je materiaal gemakkelijk kunnen vinden en gebruiken. 

Collecties kunnen eigen materiaal bevatten, eventueel aangevuld met 
materiaal van andere content partners. 



❏ Zoek een fragment dat je 
wil gebruiken. 

❏ Klik onderaan het 
fragment op “knip of voeg 
toe aan een collectie”. 



Je kan de slider gebruiken om 
een stukje te “knippen”. 



❏ Kies “Voeg toe aan een 
nieuwe collectie”.  

❏ Klik op toepassen. 
❏ Ga verder op zoek naar 

andere fragmenten. 
❏ Herhaal stappen, maar 

kies “Voeg toe aan een 
bestaande collectie”. 



Je profielfoto is 
automatisch het logo 

van je organisatie



Voeg een link toe naar 
je eigen site
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https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-maak-ik-een-collectie
https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-maak-ik-een-collectie


Een collectie bewerken

Eens je je fragmenten gevonden hebt en samen gezet hebt in een 
collectie, kan je je collectie beginnen bewerken. 
❏ Je kan eigen tekst toevoegen. 
❏ Je kan de volgorde van de fragmenten aanpassen. 
❏ Je kan stukjes “knippen” uit je fragmenten. 



Eigen tekst toevoegen

Ga naar “Mijn Werkruimte” en vind daar je collecties terug. 



Eigen tekst toevoegen

Klik rechts boven op 
“bewerken”. 



❏ Kies “eigen beschrijving bij 
fragment”. 

❏ Kies een titel. 

❏ Geef een eigen 
beschrijving met 
eventueel een 
luisteropdracht voor de 
leerlingen of een tip voor 
de leerkracht. 



Volgorde aanpassen

❏ Klik rechtsboven op 
“bewerken”. 

❏ Klik vervolgens op 
“herorden fragmenten”. 

❏ Je kan nu de fragmenten 
verslepen en de nieuwe 
volgorde opslaan. 



Fragmenten “knippen”

❏ Klik bovenaan links bij het 
fragment op het schaartje 
om te knippen.

❏ Kies dan via de balk 
wanneer je je fragment wil 
laten beginnen en laten 
stoppen.

❏ Klik op “knippen” om op 
te slaan.  
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BEGINSCHERM
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https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-bewerk-ik-een-collectie
https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-bewerk-ik-een-collectie


Een collectie personaliseren

Je kan als content partner je collectie volledig personaliseren. Je kan eigen 
tekst toevoegen bij de fragmenten, een eigen titel kiezen en een inleiding 
voorzien. 

Op deze manier kan je je educatief pakket met tekst en fragmenten op 
een overzichtelijke manier ter beschikking stellen van leerkrachten. 



Je collectie een goede titel geven

❏ Klik op “bewerken” en klik dan rechts bovenaan op de drie puntjes 
en kies “collectie hernoemen”. 

❏ Nu kan je je titel aanpassen. 
❏ TIP: kies een titel met de naam van je project of organisatie erin, 

zodat gebruikers je collectie gemakkelijk kunnen terugvinden. 



Tekst toevoegen aan je collectie

❏ Klik rechts bovenaan op bewerken. 
❏ Je kan op drie manieren tekst toevoegen aan je collectie. 

❏ inleidende tekst met informatie voor lesgevers en een link naar jouw site of 
educatief pakket. 

❏ extra tekstblokken en titels
❏ tekst bij de fragmenten met eventueel verwerkingsopdrachten



Inleidende tekst



Extra tekstblokken

❏ Door op het plusteken te klikken, kan je 
een extra tekstblok toevoegen. 

❏ Op deze manier kan je tussentitels 
toevoegen en extra uitleg voorzien. Op 
deze manier zorg je voor een logische 
opbouw van je collectie. 



❏ Kies “eigen beschrijving bij 
fragment”. 

❏ Kies een titel. 

❏ Geef een eigen 
beschrijving met 
eventueel een 
luisteropdracht voor de 
leerlingen of een tip voor 
de leerkracht. 

Tekst toevoegen bij fragmenten
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https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-bewerk-ik-een-collectie
https://onderwijs.hetarchief.be/hulp-lesgever/hoe-bewerk-ik-een-collectie


Een collectie openbaar maken

Je collectie is niet onmiddellijk zichtbaar voor het grote publiek. Pas als je 
helemaal klaar bent met het bewerken van de collectie en het schrijven 
van de teksten, ga je je collectie publiceren en vindbaar maken. 

In deze slides leggen we uit hoe je dat moet doen. 



Publicatiedetails aanvullen

❏ Ga naar “mijn 
werkruimte”. 

❏ Klik rechts bovenaan op 
“bewerken”.

❏ Kies bovenaan je 
collectie 
“publicatiedetails”. 

❏ Vul de relevante 
gegevens in. 

❏ Kies indien gewenst een 
hoofdafbeelding. 



Publiceren
❏ Klik rechts bovenaan op het slotje. 
❏ Kies of je de collectie openbaar wil 

zetten voor alle gebruikers of privé. 
❏ Klik daarna op “opslaan”. 



Gepubliceerd!

❏ In het overzicht van je collecties in “Mijn 
Werkruimte” kan je zien welke collecties 
er gepubliceerd zijn en welke er niet 
zichtbaar zijn voor het publiek. 

❏ Je kan dit op elke moment terug 
aanpassen. 



TERUG NAAR 
BEGINSCHERM

VOLGENDE ITEM



Visibiliteit verhogen

Om de visibiliteit van je organisatie op Het 
Archief voor Onderwijs te verhogen, kan je je 
collecties verzamelen in een bundel. 

Een bundel is een verzameling van al je 
collecties. 

Door een je collecties te bundelen, kunnen 
leerkrachten al je materiaal gemakkelijk samen 
terugvinden. 



Collecties en bundels

❏ een collectie is een verzameling van audio- en videofragmenten
❏ een bundel is een verzameling van collecties



Een bundel 
aanmaken
❏ Klik bovenaan rechts bij je 

collectie op de drie puntjes 
om een bundel aan te 
maken. 

❏ Bij een collectie kan je zelf 
een afbeelding toevoegen 
voor een nog betere 
zichtbaarheid van je 
organisatie of project. 



Maak een bundel



❏ Klik bovenaan rechts op 
“bewerken” om je collectie 
te bewerken. 

❏ Je kan een beschrijving 
geven van al je collecties. 

❏ Vergeet ook de 
publicatiedetails niet en 
maak je collectie 
openbaar door middel van 
het slotje. 



TERUG NAAR 
BEGINSCHERM

VOLGENDE ITEM



Succes opvolgen

Het is gemakkelijk voor jou en je organisatie om op te volgen hoeveel keer 
je collectie of bundel door gebruikers bekeken werd en hoe vaak er 
opgeslagen werd door middel  van een bladwijzer. 

Je vindt deze informatie bovenaan je collectie of bundel. 



TERUG NAAR 
BEGINSCHERM

VOLGENDE ITEM



Leerlingenruimte

Leerlingen secundair onderwijs kunnen sinds 2020 ook fragmenten bekijken 
op Het Archief voor Onderwijs. 

De leerkracht kiest welke fragmenten en deelt deze met de leerlingen via 
een opdracht-URL. Enkel leerkrachten kunnen een opdracht aanmaken en 
bepalen welke fragmenten hun leerlingen kunnen bekijken. 

Leerkrachten kunnen een deadline plaatsen bij een opdracht en kunnen 
mee opvolgen via de opdrachtenpagina. 



Opdrachten voor leerlingen

Enkel voor leerkrachten secundair



Opdrachten voor leerlingen

Enkel voor leerkrachten secundair



Leerlingentoegang voor jouw collectie

❏ Als je een collectie klaarzet met eigen teksten, beschrijvingen van 
fragmenten en eventueel verwerkingsopdrachten, dan kan een 
leerkracht beslissen om leerlingen hier zelfstandig mee aan het 
werk te zetten (thuis of tijdens de les). 

❏ De leerkracht hoeft dan enkel met jouw collectie een “opdracht” 
aan te maken en deze te delen met leerlingen. 

❏ Bij een goed opgebouwde collectie met voldoende omkadering 
en met duidelijke kijk- en luisteropdrachten, kunnen leerlingen dan 
gemakkelijk zelfstandig aan de slag. 
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VOLGENDE ITEM



Hulp nodig? 

Mis je nog een iets in deze handleiding? Is er iets niet duidelijk of lukt het je 
niet om een collectie of bundel aan te maken? 

Stuur een mailtje naar support@meemoo.be of maak een (online / live) 
afspraak via ons onderwijsloket. 

mailto:support@meemoo.be
https://form.jotform.com/202562449463054


TERUG NAAR 
BEGINSCHERM

NAAR HET 
ONDERWIJSLOKET

https://form.jotform.com/202562449463054
https://form.jotform.com/202562449463054

